
LINHO
O linho é a mais ecológica das bras têxteis e também o 

tecido mais antigo do mundo que passa a material de 
vanguarda, sintetizando não só histórias como o desejo das 

pessoas de levar para casa produtos essencialmente 
naturais. Além de absorver o calor e puricar o ar, as 

qualidades naturais do linho fazem com que ele seja um 
excelente isolante fônico e térmico quando aplicado em 

revestimentos. Desenvolvido por designers a partir de novas 
tecnologias, um tecido de linho é um presente para a 

decoração de qualquer ambiente. 

CUIDADOS

Tecidos de linho devem ser lavados à seco para evitar 
encolhimento, rompimento das fibras e aparecimento 

de manchas. Porém, podem ser passados à ferro. Para 
os estofados revestidos em tecido de linho, a 

manutenção deve ser feita semanalmente retirando o 
pó com aspirador em baixa rotação ou com escova de 

cerdas macias. Se houver contato com líquido, absorva 
o local com pano seco e limpo e caso a mancha 

persista recomendamos que a limpeza seja feita por 
empresas especializadas.



LÃ
Os mais antigos tapetes do mundo são de lã e suas nuances 

e riquezas se conservaram através do tempo, como um 
registro desta arte atemporal, que celebra o ciclo da vida em 

sua casa. Suas bras acumulam pouca poeira e quase 
nenhuma eletricidade estática. A lã é um excelente isolante 

térmico que protege o corpo tanto do calor quanto do frio, 
deixando-o respirar. De outra parte, a lã é, de todas as bras 
naturais, a que tem o maior poder de absorção higrométrica. 
Esta propriedade lhe permite armazenar até 25% do peso em 

água, sem parecer molhada e preservando o corpo da 
desagradável sensação de umidade que outras bras podem 
provocar. A lã é então saudável e se adapta naturalmente ao 

ambiente externo.        

CUIDADOS

Para a limpeza, não utilizar água quente pois a lã 
encolhe se lavada em alta temperatura. A lavagem 

deve ser manual e a secagem na horizontal para não 
deformar. Com o tempo, a lã tende a enrijecer e 

amarelar. Retire o pó semanalmente com aspirador ou 
escova de cerdas macias e evite exposição direta à luz 

solar.  



ALGODÃO
O algodão tem alto poder de absorção de umidade, 

permitindo que a pele respire livremente quando em contato 
com ele. Sua maciez e pureza protegem contra irritações e 

alergias, presenteando o tato com sensações únicas e 
reconfortantes para todos os sentidos.  Por todas essas 

características, um ambiente com tecidos de algodão cria 
uma atmosfera naturalmente aconchegante.

    

CUIDADOS

Tecidos em algodão encolhem se lavados em alta 
temperatura, resistem bem ao ferro de passar e, se 
forem coloridos, não devem ser expostos ao sol. Os 

estofados revestidos em tecido de algodão, requerem 
manutenção semanal com aspirador de pó  em baixa 

rotação ou escova de cerdas macias. Se houver 
derramamento de líquidos, absorva o local afetado com 

pano seco e limpo e, se necessário, faça uma solução 
de água e detergente neutro retirando o excesso e 

deixando secar naturalmente.  Para as PALHAS de fios 
de algodão (celulose), a limpeza deve ser feita com um 

pano umedecido em água.   



SEDA
Fibra sempre associada à sosticação e à nobreza, a seda 

possui um toque que acaricia e nos traz para o aconchego do 
ambiente. Ela é dotada de qualidades naturais importantes 
para o nosso bem estar como: isolação térmica, maciez e 

absorção de umidade. Este efeito é também proporcionado 
em nossas casas. Um o de seda é mais resistente que um o 

de aço na mesma dimensão, porém, por ser uma bra 
protéica, a seda é sensível à luz solar e ação do tempo.       

    

CUIDADOS

Proteja da luz solar e da luz artificial. Para cortinas, utilize 
sempre um tecido de forro. A lavagem deve ser a seco e 
feita por lavanderias especializadas. A seda não admite 

temperaturas muito altas nem deve ser centrifugada. 
Caso apresente manchas, requer a atenção de um 

profissional. Pode ser passada a ferro sem vapor e em 
baixa temperatura. Para estofamento, sempre certificar 
sobre a necessidade de dublagem. A manutenção deve 

ser feita semanalmente com aspirador de pó em baixa 
rotação ou escova com cerdas macias. Caso haja 

contato com líquido, absorva o local com um pano seco 
e limpo. Nunca utilize agentes químicos como álcool, 

solventes, alvejantes, etc. 



VELUDO
O veludo surgiu na Índia, e começou a ser comercializado em 

meados do século XIV. Na época, bras de seda trabalhada 
em teares manuais davam origem ao tecido que tem o avesso 

liso e o lado externo com pêlos bem curtos e juntos, que 
produzem uma textura de toque macio. Mais tarde, a matéria-

prima passou a ser produzida também na Itália. Naquela 
época, o tecido era usado principalmente na confecção de 

roupas para nobres, daí o ar aristocrático que permanece em 
dias atuais. Trabalhamos com veludo de bra de algodão, 

linho ou seda. Quando a temperatura cai e o frio toma conta 
do ambiente, os detalhes fazem toda a diferença! Os dias frios 

pedem uma decoração que deixe a casa mais aquecida e 
confortável. Nossa sugestão são os veludos, que dão a 

sensação de aconchego.   

    

CUIDADOS

É um tecido muito delicado e requer cuidados especiais 
e atenção no manuseio. As sombras e marcas de 

pressão em veludos de estofados devem diminuir ou 
desaparecer durante o uso. Virar o assento e as 

almofadas de encosto regularmente deve prolongar a 
boa aparência, juntamente com a limpeza regular e 

aspirador apropriado. Cuidado para não derramar ou 
espirrar líquidos, isso causará manchas extremamente 

difíceis de remover. Marcas de pressão e irregularidades 
menores, que são inerentes ao produto, desaparecerão 
em um ambiente ventilado e pouco úmido. Como auxílio  

na manutenção, o uso de uma escova macia é bem 
eficaz assim como vaporizar de leve. 



PELES DE PEIXE
Os resíduos do processamento de pescado têm potencial 
para reciclagem de matérias-primas ou para transformar 

em produtos de maior valor. Você pode encontrar uma 
grande variedade de produtos do Emporio Beraldin feitos 

com pele de peixe: Móveis, almofadas e até painéis de 
parede. Nossa matéria-prima é a pele de peixes marítimos 

ou cultivados para alimentação. Nossas peles são 
provenientes de peixes cultivados em ambiente estável e 

mantidos em tanque com temperaturas e nutrientes 
adequados. Nem uma única pele nossa vem de 

abatimento. Trabalhamos apenas com pele certificada. 
Transformar o subproduto da indústria alimentícia em 

matéria-prima para o uso na decoração, é ter consciência 
ecológica, é reaproveitar o que normalmente seria jogado 

fora, ou seja, evitar mais descartes de resíduo em nosso 
planeta. 

CUIDADOS

Limpar suavemente com pano branco e macio, umedecido 
com água. Secar em seguida; Não utilizar produtos 
químicos, tais como álcool, acetona, água sanitária, 

detergentes, removedor ou produtos de limpeza multiuso; 
Caso apresente mofo, passar flanela seca e colocar em 

local arejado; Nunca molhe o couro com água de chuva, 
pois a acidez pode provocar manchas. A gordura também 
pode manchar; Cuidado com superfícies ásperas e objetos 

pontiagudos - pode danificar o couro.



PASTILHAS 
CHIFRE/OSSO

Desenvolver novos materiais naturais é, de fato, uma das 
atividades favoritas do Emporio Beraldin. Assim, chifre e osso 
de boi são transformados em pastilhas para revestir paredes, 
móveis e acessórios. É bom saber que o chifre e osso bovino 

utilizados em nossos produtos são sustentáveis, porque são 
insumos provenientes do descarte de frigorícos, que ajudam 

comunidades de artesãos a se manterem e desenvolverem 
um novo mercado. É natural, não é tóxico e ainda é 

biodegradável.

CUIDADOS

A luz solar e o calor podem dilatá-las, por isso 
mantenha seu produto protegido da exposição ao sol; 

Nunca apoiar objetos quentes e vasos com plantas 
diretamente sobre os tampos; Para manter as 

características naturais do produto aplicamos somente 
uma na camada de seladora. Portanto, esta camada 

não tem efeito impermeabilizante. Para cuidar e manter, 
basta uma anela seca e não usar produtos abrasivos, 
que possam arranhar; Por ser poroso, o osso mancha 

em contato com líquidos, tais como café, vinho, 
refrigerantes, entre outros. Caso isso ocorra, absorva 

imediatamente o líquido com um papel toalha ou pano 
e seque muito bem. 



ROCHAS 
ORNAMENTAIS

As Rochas Ornamentais dão o ar de sosticação e beleza na 
decoração e os acabamentos e cuidados fazem total 

diferença para a durabilidade dos mármores, granitos e 
quartzitos. A preservação é essencial para que sua aparência 

natural e sempre nova seja mais duradoura. Nossas rochas 
ornamentais são fornecidas por empresas inovadoras, líderes 
nacionais em exportação de chapas e referência no mercado 
de processamento de rochas. Contam ainda com o apoio de 

uma Mineração própria, especializada na extração de 
materiais exóticos exclusivos de jazidas próprias e com ampla 

atuação no mercado externo desde a década de 70.

CUIDADOS

A manutenção das pedras deve acontecer a cada ano, 
vericando ssuras, pontos de fragilidade e proceder 

com a sua recuperação ou substituição. Para isso é 
necessário seguir algumas dicas: 

Prera limpezas molhadas, com água corrente;
Use produtos especícos para limpeza de cada tipo de 

pedra ou sabão neutro;
Para remoção de manchas resistentes, utilize 

detergente neutro;
Impermeabilize as pedras, assim é possível que 

líquidos não causem manchas de difícil remoção;
Evite produtos ácidos e corrosivos.
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