
 

 

Suvinil lança adesivo para teste de cor 
 

• O produto fácil e rápido, de tamanho ideal, visa melhorar a experiência do consumidor 

na escolha da cor 

 
 

São Paulo, 28 de agosto de 2019 - A Suvinil, marca líder no segmento de tintas premium, inova 

mais vez ao lançar um novo formato para o Teste Sua Cor: agora em versão adesivo! Fácil de 

usar - basta remover o papel protetor pela aba e colar na parede - o produto pioneiro no Brasil 

está disponível em 54 cores, no tamanho único de 25cm x 25cm, tem acabamento fosco, a 

mesma fidelidade de cor do leque Suvinil e vai simplificar o processo de escolha da cor.  

 

O Teste Sua Cor Suvinil Adesivo é uma alternativa para quem precisa de uma solução rápida, 

prática e fácil para experimentar diferentes cores em um ambiente e combinar com os 

elementos que compõem a decoração, facilitando o processo de escolha da cor. É mais uma 

opção do mix de produtos Suvinil para comparar e combinar cores para a casa.  

 

Além do Teste Sua Cor Suvinil Adesivos a venda na loja online (loja.suvinil.com.br), as pessoas 

também podem ver cores e combinações no aplicativo da marca, disponível gratuitamente 

para download. O Teste Sua Cor, na versão tinta, continua no portfólio em embalagem de 

200ml, disponível em mais de 1200 cores e pode ser encontrado nas lojas revendedoras da 

marca. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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! 

www.suvinil.com.br. 

 

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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