


O Atelier Valverde/Uniart é uma empresa familiar desde 1995, 
localizada em São Caetano do Sul - SP, atendendo lojistas, 
e-commerces, lojas de departamentos e hotéis.  
Fabricamos quadros artesanais, quadros em impressão digital, 
almofadas e peseiras, atendendo com máxima qualidade e 
pontualidade. 
O segredo do nosso sucesso:  amamos o que fazemos , desta forma 
dedicamos toda nossa energia em cada trabalho e em todos os 
detalhes para que tudo saia perfeito. 

Apresentação



Atuamos junto a arquitetos e decoradores e prezamos não só pelo  
atendimento mas também por uma parceria sólida onde nos 
empenhamos ao máximo  para atingir objetivos e  fornecermos 
sugestões, sempre criando algo especial para cada cliente.  Para os 
hotéis que não se utilizam de decoradores, desenvolvemos  algumas 
idéias  para os quartos já existentes. 

A fim de adequar melhor nossos produtos ao projeto, fazemos uma 
ou mais peças piloto para garantir a harmonia  com o restante da 
decoração, permitindo desta forma a satisfação total do cliente. 

Nossos itens são perfeitos para Retrofit.  Com design diferenciado, 
podemos modificar totalmente o visual dos quartos com infinitas 
possibilidades de criação. 

Atendemos hotéis comerciais, hotéis de lazer,  pousadas, spas e 
principalmente empresas de implantação de hotéis que encontram
no Atelier Valverde um conjunto de produtos coordenados com 
soluções prontas e facilitadoras. 

Como atuamos



Nossos Produtos

quadros artesanais
Além de nosso catálogo com  mais de 200 modelos em diversas cores 
e tamanhos, desenvolvemos  para cada parceiro modelos definidos pelo 
arquiteto/decorador. Todos os quadros são feitos internamente e 
inteiramente a mão por colaboradores treinados pelas artistas plásticas 
responsáveis que fazem a criação e acompanham cada detalhe para que 
saia tudo com qualidade e de acordo com o projeto. 

quadros em impressão digital  
Todo o processo de impressão é feito internamente o que nos dá  total 
controle sobre nossa produção em todas as etapas.  A impressão digital 
nos dá infinitas possibilidades de criação e com a vantagem de poder 
fazer, se necessário, uma única peça de uma imagem. 

almofadas
As almofadas são feitas em tecido 100% polyester , estampadas no 
processo digital e com enchimento em fibra siliconada.  O tamanho 
pode ser definido pelo cliente de acordo com o especificado no projeto.  
A estampa pode ser feita em qualquer imagem. 

peseiras
Inovamos as peseiras com as laterais em estampas coordenadas com 
as almofadas estampadas em impressão digital.
Este é um  diferencial no mercado com um toque moderno e exclusivo.
Produzimos também almofadas e peseiras tradicionais em tecidos
lisos com tons neutros para estilos mais clássicos.  
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