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TRADIÇÃO,
QUALIDADE
E SOFISTICAÇÃO 

A Santa Luzia nasceu em 1942 como uma pequena 

fábrica de espelhos em Braço do Norte, sul de Santa 

Catarina. A visão empreendedora de João Effting e de 

seu primogênito, Heriberto, trouxe as molduras para o 

portfólio da empresa, que passou a produzir perfis de 

molduras dos espelhos que fabricava. Próxima de 

alcançar a marca de 77 anos, a Santa Luzia não abre 

mão da inovação que carrega em seu DNA, agora sob 

olhar atento da quarta geração da família. 

 

Desde 1996, passou a produzir perfis decorativos 

visando o mercado da indústria da construção, 

arquitetura e design de interiores. Tomando a 

sustentabilidade como princípio, investiu em novas 

tecnologias para fabricar rodapés, rodameios, 

rodatetos, guarnições, revestimentos, decks e 

acessórios 100% reciclados e recicláveis. Tudo isso 

através de um know-how tecnológico que garante o 
®destino correto aos resíduos plásticos como Isopor  

(EPS) e poliuretano (PU). 

 

São produtos certificados, com alto padrão de 

qualidade, que oferecem instalação rápida, são 

resistentes à água, ao mofo e a pragas, têm baixa 

emissão de VOC e de GHG e ainda podem retornar à 

fábrica ao fim de seu ciclo de vida para serem 

transformados em novos produtos. Acreditamos em 

um modelo de negócio baseado na economia circular, 

colaborando como associados da Fundação Ellen 

MacArthur, em sua rede CE100, ao lado de companhias 

de todo o mundo. 

 

Esse é o modelo de negócio da Santa Luzia: uma nova 

forma de enfrentarmos o problema dos resíduos 

plásticos e de inspirarmos as pessoas a buscarem uma 

vida mais sustentável.
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A quantidade de plástico nos oceanos, aterros e lixões 

é um grande problema para a humanidade. 

Preocupada com o rumo do nosso planeta, a Santa 

Luzia busca, por meio da economia circular, alternativas 

para quebrar a linearidade de pensamento em que a 

responsabilidade das empresas termina quando o 

consumidor adquire seu produto.

Por isso, desde 2002, a empresa faz parcerias com 

fabricantes de diversos estados do Brasil e recolhe o 
®PU e o Isopor  que não teriam destino correto. Assim, 

com muita criatividade e por meio de processos 

inovadores, a Santa Luzia é a única empresa no país 

com capacidade de transformar grandes quantidades 

de resíduos plásticos em linhas de produtos modernos 

e sofisticados. Hoje, contamos com sete unidades de 

reciclagem com capacidade para recuperar 

aproximadamente mil toneladas de resíduos por mês.

Além de contribuir para reduzir os impactos da 

poluição ambiental com a reciclagem de resíduos, em 

nosso parque fabril, a matéria-prima descartada 

durante a produção é incorporada novamente ao 

processo, criando um ciclo infinito de reaproveitamento 

que não causa danos ao ecossistema.

Cuidar de quem cuida de nós

está no nosso DNA!

Você sabia que as pranchas de surfe são feitas de PU e 
®Isopor  e, por isso, acabam compondo grande parte do 

lixo em aterros sanitários, lixões e até mesmo nos 

oceanos? Para que esse volume seja reduzido, a Santa 

Luzia faz parcerias com fabricantes de pranchas, 

recolhe os resíduos plásticos da fabricação e os 

transforma em perfis e revestimentos de alto padrão.

SUSTENTABILIDADE
POR PRINCÍPIO

4



Responsabilidade ambiental certificada

A Certificação LEED V4 é um importante reconhecimento às empresas que trabalham para 

construir um futuro mais sustentável. Nós recebemos a certificação ao oferecer ao mercado 

de edificações uma linha de perfis de poliestireno ambientalmente correta, contribuindo, 

dessa forma, para a pontuação das empresas de edificações que, assim como a Santa Luzia, 

também buscam soluções que não agridem o meio ambiente nas categorias de Materiais e 

Recursos, Qualidade do Ambiente Interno, Materiais Regionais e Inovação.

A responsabilidade e o compromisso para a construção de um bem maior fazem parte do DNA 

da Santa Luzia. Por isso, nossos perfis são produzidos com matéria-prima reciclada e reciclável. 

Arquiteta: Anelise Medeiros | Foto: Rô Reitz | Revestimento: Ecobrick Branco Envelhecido
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Os revestimentos têm ganhado cada vez mais 

espaço no mercado e no coração dos 

apaixonados por decoração. As peças se 

tornam elementos de destaque nos ambientes, 

permitindo a criação de verdadeiros painéis 

inspiradores e que enriquecem os espaços.

Sempre de olho nas tendências, a Santa Luzia 

desenvolve produtos com design moderno, 

sofisticado e que encantam pela beleza estética. 

Dessa união, surgem revestimentos que 

permitem inúmeras composições e que 

provocam diferentes sensações, tanto pelo 

formato inusitado quanto pelo desenho 

proporcionado e pelas tonalidades 

diferenciadas que criam cenários incomuns 

dentro dos ambientes.

E, claro, tudo isso com os benefícios que só os revestimentos da Santa Luzia oferecem:

Leveza

Facilidade na aplicação

Poliuretano 100% reciclado

Imune a pragas

Escritório Compasso | Designer de interiores: Luizana Wiggers

Foto: Antonello | Revestimento: Ecobrick Tijolo Inglês

Não apodrece

Encaixe perfeito

Resistente à umidade

SANTA LUZIA
REVESTIMENTOS
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Arquiteto: Marcelo Salum |Foto: Mariana Boro | Revestimento: SIX Branco

Conheça cada uma de nossas linhas e inspire-se!
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LINHA
ECOBRICK

Versatilidade é a característica marcante

da Linha Ecobrick! A combinação entre

a composição à base de flocos selecionados

de poliuretano (PUR) reciclado com um

acabamento rústico garante leveza e

resistência às peças, além, é claro, de dar

um charme todo especial aos ambientes. 

Arquiteta: Luciana Nunes | Foto: Marcelo Donadussi |Revestimento: Ecobrick Branco
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Arquiteta: Sharon Fliter | Foto: Nelson Mello | Revestimento: Ecobrick Branco

Ficha Técnica Ecobrick
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Material: Poliuretano Reciclado 

Comprimento da peça grande: 270 mm

Altura da peça grande: 75 mm

Peso da peça grande: 100 gramas

Comprimento da peça pequena: 135 mm

Altura da peça pequena: 75 mm

Peso da peça pequena: 50 gramas

Espessura das peças: 9 mm

Acessório para instalação: Super Adesivo Santa Luzia

Instalação: indicado para aplicação em ambientes internos

Embalagem para peças grandes: 1 caixa com 24 peças = 0,50 m²

Embalagem para peças pequenas: 1 caixa com 12 peças = 0,13 m²

Rendimento Super Adesivo: 1 bisnaga de 400 g para 0,50 m² (24 peças)

270 mm

75 mm

9 mm

135 mm

75 mm

9 mm



Ecobrick Terracota

Cód. 27182 Cód. 27193

Ecobrick Branco

Cód. 27180 Cód. 27188

Ecobrick Branco Envelhecido

Cód. 27181 Cód. 27189

Ecobrick Cinza Mescla

Cód. 27906 Cód. 27908
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Ecobrick Preto

Cód. 27905 Cód. 27907

Ecobrick Tijolo

Cód. 27184 Cód. 27192

Ecobrick Tijolo Envelhecido

Cód. 27185 Cód. 27190

Ecobrick Tijolo Inglês

Cód. 27183 Cód. 27191
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Arquitetas: Carla Fazenda e Lígia Egas | Foto: Marimilanezi

Revestimento: Ecobrick Branco 

Ecobrick Ferrugem

Cód. 27491 Cód. 27492

Ecobrick Cobre

Cód. 27206 Cód. 27211
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Arquiteta: Adriana Piva | Foto: Rô Reitz | Revestimento: Ecobrick Cobre

Escritório Arkhé Studio | Foto: Camila Opieco

Revestimento: Ecobrick Branco Envelhecido
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Aplicações

Do clássico ao contemporâneo, a versatilidade da Linha Ecobrick não se limita apenas à variedade

de acabamentos. Ela permite inovar também na hora da aplicação.

Tijolinho Tijolinho Deslocado Alinhado

Alinhado Vertical Tijolinho Vertical Tijolinho Diagonal

Espinha de Peixe

(Chevron)
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COLEÇÃO
SIX

Arquiteto: Marcelo Salum | Foto: Mariana Boro | Revestimento: SIX Branco

Inspirada nos favos de mel, a

Coleção SIX reveste os ambientes

com leveza e delicadeza. As peças

apresentam uma suave variação

entre os losangos que formam

o hexágono, criando um relevo que

quebra a monotonia das paredes.
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Arquitetos: Ana Maria Coelho e Felipe Karam | Foto: Miro Martins | Revestimento: SIX Ouro Rose

Ficha Técnica Coleção SIX
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Material: Poliuretano Reciclado

Tamanho: 130 x 150 mm

Espessura: 12 mm

Peso: 80 gramas 

Acessório para instalação: Super Adesivo Santa Luzia

Instalação: indicado para aplicação em ambientes internos

Embalagem Six: 1 caixa com 72 peças = 1 m²

Rendimento Super Adesivo: 1 bisnaga de 400 g para 1 m² (72 peças) 12 mm

130 mm

150 mm



Cód. 28606

SIX Preto

Cód. 28604

SIX Ouro
Cód. 28605

SIX Ouro Rose

Cód. 28607

SIX Branco
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Cód. 29198

SIX Grafite

Cód. 29199

SIX Cinza Elefante 
Cód. 29197

SIX Cinza Glacial 

Cód. 29200

SIX Rupestre 
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Aplicações

Já deu para perceber que a Coleção SIX quebra a monotonia de qualquer ambiente, não é verdade?

Aplique as peças em posições diferentes e crie paredes estonteantes! 
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COLEÇÃO
URBAN BRICK

Revestimento: URBAN BRICK Preto

Com formato retificado, a Coleção

URBAN BRICK é uma releitura

contemporânea da beleza da

superfície de pedras brutas e dos

tijolinhos artesanais. É a decoração

perfeita para ambientes internos,

proporcionando um clima despojado

e sofisticado ao mesmo tempo!
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Revestimento: URBAN BRICK Algodão Egípcio

Ficha Técnica Coleção URBAN BRICK
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Material: Poliuretano Reciclado 

Comprimento: 255 mm 

Altura: 70 mm 

Espessura: 9 mm 

Peso: 90 gramas

Acessório para instalação: Super Adesivo Santa Luzia

Instalação: indicado para aplicação em ambientes internos

Embalagem: 1 caixa com 28 peças = 0,50 m²

Rendimento Super Adesivo: 1 bisnaga de 400 g para 0,50 m² (28 peças)

255 mm

70 mm

9 mm



URBAN BRICK Algodão Egípcio

Cód. 29283

URBAN BRICK Branco

Cód. 29281

URBAN BRICK Preto

Cód. 29282
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URBAN BRICK Cinza Glacial

Cód. 29284

URBAN BRICK Cinza Grafite

Cód. 29285

URBAN BRICK Cinza Elefante

Cód. 29286
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Aplicações

A Coleção URBAN BRICK também permite versatilidade na hora da instalação das peças. É possível

ousar o quanto quiser e compor ambientes inusitados, inclusive aplicando com junta seca.
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Tijolinho Tijolinho Deslocado Alinhado

Alinhado Vertical Tijolinho Vertical Tijolinho Diagonal

Espinha de Peixe

(Chevron)



INSTALAÇÃO FÁCIL

Para instalar as peças da Linha Ecobrick, da 

Coleção SIX e da Coleção URBAN BRICK não é 

necessário argamassa ou outro produto do 

gênero, basta ter o Super Adesivo da Santa 

Luzia. Sua fórmula é feita à base de resinas 

acrílicas em água e isenta de hidrocarbonetos. 

Além disso, seca em temperatura ambiente.

Ele tem excelente aderência em vidro, alumínio, 

azulejo, cerâmica, fibras de plástico, plástico, 

MDF, papelão, espelhos, drywall, gesso e  

superfícies em alvenaria, o que garante um 

acabamento perfeito!

Super

Adesivo

Santa Luzia
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Para instalar os revestimentos Santa Luzia você precisa apenas de:

Peças em quantidade suficiente; 

Super Adesivo da Santa Luzia; 

Pano para limpeza;

Espátula metálica lisa ou ovalada;

Arco de serra com dentes pequenos (para cortar as peças, quando necessário).
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Agora, fique atento

a algumas dicas

para garantir uma

decoração perfeita:

Antes de instalar as peças, certifique-se de que o local 

de aplicação esteja limpo, seco e livre de partículas 

soltas ou sujeiras que possam servir como 

antiaderentes. Se necessário, lixe ou raspe a superfície 

e, depois, deixe a área de aplicação nivelada para 

melhores resultados.

Para aplicar de forma mais precisa o Super Adesivo da 

Santa Luzia, utilize um aplicador de selante tipo pistola 

(manual ou pneumático). Use a espátula metálica para 

retirar o excesso do Super Adesivo, empurrando-o para 

dentro da trinca ou fissura, promovendo ainda mais 

adesão.

Todo e qualquer acabamento ou retrabalho deve ser 

feito antes do tempo de secagem.

Superfícies, ferramentas e equipamentos de aplicação 

podem ser facilmente limpos com água imediatamente 

após o uso e antes da secagem. Depois de seco, o 

Super Adesivo só pode ser removido por abrasão ou 

material cortante, tomando os devidos cuidados de 

segurança para não se machucar e nem estragar o local 

em que o produto foi aplicado. 
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Arquiteta: Kelly Velho | Foto: Leo Matsuda | Revestimento: SIX Ouro

Arquiteta: Cintia Queiroz | Revestimento: Ecobrick Terracota

Fácil limpeza

Pode ser lavado

Fácil instalação

Experimente os acessórios

para instalação da Santa Luzia

Livre de pragas

Imune a cupins e mofo

Resistente à água

Não empena e

não apodrece

Produto acabado

Com pintura alto padrão

Feito à mão

Produtos elaborados

de forma artesanal
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industriasantaluzia.com.br

/industria.santaluzia

/santaluziarodapes

@santa.luzia

blog.santaluziamolduras.com.br

Matriz

Rua Heriberto Effting, 555

Bairro Santa Luzia

Braço do Norte - SC - Brasil

CEP 88750-000

Telefone: +55 (48) 3651-1300

Filial

Avenida Edmundo Doubrawa, 1500 

Bairro Zona Industrial Norte

Joinville - SC - Brasil

CEP 89219-502

Telefone: +55 (48) 3651-1300

Showroom Brasil

Thera Offices Faria Lima - Sala 1503 - 15º andar

Rua Amaro Cavalheiro, 344

Distrito Pinheiros

São Paulo - SP - Brasil



RIPADOS:
Aposta certa!

Ripas
Poliestireno

Reserva

Ripa 466

cód. 29873

Os painéis ripados conquista-
ram um espaço especial em 
cada ambiente, onde se desta-
cam aplicações criativas em 
móveis, divisórias e paredes. 

Usá-los na decoração é um in-
teressante recurso  para levar 
aconchego e so�sticação aos 
ambientes. Além disso, são 
versáteis ao permitir compo-
sições em diferentes estilos.

A Coleção Multilinha da San-
ta Luzia une a beleza dos ripa-
dos com a expertise da em-
presa em fabricar per�s deco-
rativos sustentáveis que reci-
clam resíduos de EPS, plásti-
co popularmente conhecido 
pela marca Isopor®, ou que 
somente usam madeiras de 
re�orestamento. 

As Ripas de Poliestireno Santa Luzia são produtos versáteis que permitem composi-
ções criativas de painéis ripados em diferentes superfícies como paredes e móveis. Eco-
lógicos e de fácil instalação, são oferecidos em 12 opções de cores dos amadeirados 
aos metalizados, além dos tradicionais branco e preto. São resistentes a água, não em-
penam nem apodrecem e são imunes a cupins e mofo.

Os Filetes de Poliestireno Santa Luzia são produtos indicados para complementar as 
composições de painéis confeccionados com as Ripas de Poliestireno Santa Luzia. O 
uso composto e intercalado dos produtos (01 Ripa + 01 Filete), aliado a iluminação, 
proporciona um lindo efeito de profundidade e sobreposição.

Sugestões
de aplicação

Aplicação horizontal ou 
vertical;

Aplicação em móveis;

Meia Parede ou Parede
inteira;

Perfeito para aplicação
com LED;

Cabeceira de cama;

Bancadas;

Divisórias;

Tetos.

Cumaru
Ripa 466

cód. 29874
Ipê Escuro

Ripa 466

cód. 29875
Curupixa

Ripa 466

cód. 29876
Ébano

Ripa 466

cód. 29879
Oxi Prata

Ripa 466

cód. 29878
Oxi Ouro

Ripa 466

cód. 29877
Oxi Ouro Rosê

Ripa 466

cód. 29360
Prata

Ripa 466

cód. 29883
Cobre

Ripa 3466

cód. 29881
Preto

Ripa 466

cód. 29880
Branco

Ripa 466

cód. 29882
Ouro

Oxi Aluminium

Preto e Branco

Coleção

Obs.: O poliestireno não é recomendado para áreas externas.

466 Ripa Cumaru
com FIlete Cumaru

*barra com 2,80m
**medidas dadas em mm

Filetes
Poliestireno

Reserva

Filete

cód. 29855
Cumaru

Filete

cód. 29856
Ipê Escuro

Filete

cód. 29857
Curupixa

Filete

cód. 29858
Ébano

Filete

cód. 29861
Oxi Prata

Filete

cód. 29860
Oxi Ouro

Filete

cód. 29859
Oxi Ouro Rosê

Filete

cód. 29866
Prata

Filete

cód. 29865
Cobre

Filete

cód. 29863
Preto

Filete

cód. 29862
Branco

Filete

cód. 29864
Ouro

Oxi Aluminium

Preto e Branco

*barra com 2,80m
**medidas dadas em mm



Ripas
Pinus

Montagens
Ripas + Filetes

Coleção

Ripa

cód. 29804
Pinus 28x28

Ripa

cód. 29803
Pinus 50x28

Ripa

cód. 29802
Pinus 14x28

Detalhes Técnicos

O que é a Coleção Multilinha?

São ripas em formato de pe-
ças estreitas e alongadas, que 
podem ser aplicadas tanto na 
vertical como na horizontal.

Sustentável por princípio, a 
Santa Luzia fabrica os produ-
tos da coleção com duas ma-
térias-primas:

A primeira opção é a de po-
liestireno reciclado, onde re-
plicamos a receita dos nossos 
famosos rodapés e guarni-
ções.

A segunda é em pinus de re-
�orestamento, que traz o 
aconchego da madeira para o 
decor em sua cor natural.

A instalação das ripas é práti-
ca, rápida e limpa: basta utili-
zar a Dupla Face e o Super 
Adesivo Santa Luzia para ins-
talá-las sobre qualquer super-
fície.

+55 (48) 3651-1300
santaluzia@industriasantaluzia.com.br

Rua Heriberto E�ting, 555 - Bairro Santa Luzia
88750-000 - Braço do Norte - SC

A madeira natural garante um ótimo resultado para um painel ripado, onde normal-
mente se utiliza ripas em tons mais claros para não ‘carregar’ os ambientes. Com a 
Coleção Multilinha, a Santa Luzia oferece ripas produzidas com pinus de re�oresta-
mento tratadas. 
Para garantir um aspecto ainda mais natural, a empresa preserva os nós da madeira.

Profundidade
Sobreposição

Ripa Pinus 50x28

*barra com 2,80m
**medidas dadas em mm

Ripas

Filetes

Para obter melhores efeitos de 
profundidade e sobreposição, in-
dicamos a montagem do painel 
ripado intercalando uma Ripa 
mais um Filete Multilinha Santa 
Luzia. 


