
 

 

 

NKR Tintas e Suvinil inauguram Centro de Treinamento em Campinas, São 
Paulo  

 

• Espaço tem o objetivo de contribuir com a profissionalização de pintores e atualização de 

arquitetos 

• Mais de 40 pessoas poderão ser beneficiadas com os treinamentos e workshops mensalmente 

 

 

São Paulo, 9 dezembro – Em novembro, a NKR Tintas de Campinas inaugurou em sua Loja do 

Castelo, um Centro de Treinamento completo para pintores e arquitetos. Junto com a marca 

de tintas Suvinil, a loja oferecerá capacitação para mais de 40 pessoas mensalmente. No 

espaço, que conta com três salas equipadas, serão ofertados treinamentos, palestras e 

workshops gratuitos e pagos. O objetivo é contribuir com a profissionalização e atualização da 

mão de obra local, gerando novas oportunidades de mercado para os profissionais da região.  

 



 

 

Os treinamentos contarão com uma parte teórica, em que profissionais da Suvinil 

compartilharão conteúdo sobre produtos, cores, técnicas e efeitos; e uma prática, em que os 

participantes terão a oportunidade de colocar a mão na massa, fazendo aplicação dos 

produtos e testando as novas habilidades adquiridas.  

 

Os interessados em participar podem conferir a agenda completa em qualquer unidade da 

NKR Tintas.  

 

Serviço: 

NKR Tintas – Loja do Castelo 

 

Endereço: Av. Dr. Alberto Sarmento, 1067 – Bonfim, Campinas – SP, 13070-710 

Telefone: 19 3579-5313 | E-Mail: nkrtintas2@nkrtintas.com.br 

Horário de funcionamento: de segunda à sexta das 8h às 18h e aos Sábados das 8h às 12h.  

 

Sobre a Suvinil 

Nós somos a Suvinil, a marca de tintas decorativas da BASF mais presente na casa dos brasileiros. 

Desde 1961 acompanhamos as suas histórias e te ajudamos a transformar os lugares onde você mora, 

vive e se expressa. Temos como premissa o relacionamento próximo com nossos consumidores e 

parceiros, e nosso objetivo é fazer parte dos momentos mais especiais da sua vida. Para isso, 

oferecemos uma linha completa de produtos para você pintar paredes, pisos, tetos, azulejos, madeiras, 

metais, entre outras superfícies. Tudo isso é preparado em nossas fábricas localizadas em São 

Bernardo do Campo (SP) e Jaboatão dos Guararapes (PE). Vem saber mais sobre a gente! 

https://www.suvinil.com.br/ 
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Sobre a NKR Tintas  

A história da NKR Tintas tem início em 1987 quando foi fundada uma pequena loja na cidade de 

Campinas. A marca NKR Tintas é hoje sinônimo de qualidade, variedade e principalmente confiança. 

É consagrada pelo seu compromisso com o preço baixo, atendimento personalizado, conveniência e 

ótima localização. Atualmente atendemos Campinas e região. Nossa presença vem se ampliando 

consideravelmente, refletindo uma incessante busca de ser, não a maior, mas a melhor rede de lojas 

de tintas. Nosso negócio é comercializar tintas industrial, automotiva, residencial e materiais para 

acabamento de edificações em geral. Mais que isso, é realizar sonhos, proporcionar o melhor 

atendimento num ambiente acolhedor e com uma equipe muito bem preparada para encontrar as 

melhores soluções para você. 

https://nkrtintas.com/ 

Informações para a imprensa  

Letícia Castro - (11) 3147- 7231  

Ana Carolina Damaceno - (11) 3147-7241  

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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