CATÁLOGO

QUEM
SOMOS
Somos uma empresa jovem e inovadora,
composta por profissionais experientes e
dedicados. Temos parceiros estratégicos e o
objetivo de desenvolver uma fita de borda
tecnológica, produzida com o substrato PVC.
E mais, nossa fita de borda impressa
digitalmente eleva o grau de qualidade na
aplicação e acabamento de seus móveis,
trazendo fidelidade ao design dos painéis.
A Eb3 utiliza o que há de mais moderno no
mercado global, seja em equipamentos
como também matérias-primas e insumos.

VALORES
Toda empresa deve ter uma base para o sucesso.
Conheça a nossa:

Somos éticos e responsáveis;
Valorizamos a cultura e a diversidade brasileira;
Nossa equipe procura fazer o melhor, sempre;
Buscamos a inovação constante;
Atendemos nossos clientes com excelência.

Somos uma empresa com capital 100%
Brasileiro, que investe e acredita nos clientes
e parceiros locais.
Trabalhamos com a reprodução digital dos
designs dos principais fabricantes do
mercado, e, conosco, o seu projeto entrega
QUALIDADE POR TODOS OS LADOS!
Entre em contato conosco via e-mail,
telefone ou WhatsApp, e venha saber mais
sobre a nossa marca.

Descubra o que há por trás
de uma excelente ﬁta de borda:
Cores e desenhos fiéis aos padrões dos painéis.
Impressão digital em equipamentos modernos.
PVC na espessura de 0,40mm.
Fácil aplicação e qualidade no acabamento.

ÁREA DE
ATUAÇÃO

Somos a empresa de soluções de
Fitas de Borda que utiliza
tecnologia digital na fabricação
dos nossos produtos, o que nos
permite fornecer desenhos, cores,
texturas e acabamentos fiéis a
qualquer um dos padrões de
painéis disponíveis no mercado.
Dimensões disponíveis: 0,40mm de
espessura, 16 a 340mm de largura.

Temos representantes em todos
os estados do Brasil e também
exportamos para clientes em
vários países da América do Sul.

Consulte o contato de nossos
representantes em nosso site!

LINHA BALMY

Búfalo
Cajueiro
Camurça
Carvalho Dakar

Carvalho Ibiza
Carvalho
Castanha Branca
Castanho
Ciliegio

Concreto Decor
Cumaru
Elmo Suíço
Grigio
Laricina

A Eb3 se reserva o direito de, sem aviso prévio, alterar, apagar ou complementar as informações disponibilizadas neste catálogo;
Se você não encontrou o padrão que você busca neste catálogo, pode ser que ele tenha saído da coleção do fabricante ou seja um lançamento recente.
Não se preocupe, entre em contato conosco que certamente vamos lhe ajudar! Alguns Padrões do catálogo podem estar indisponíveis.

Baltic

LINHA BALMY

A Eb3 se reserva o direito de, sem aviso prévio, alterar, apagar ou complementar as informações disponibilizadas neste catálogo;
Se você não encontrou o padrão que você busca neste catálogo, pode ser que ele tenha saído da coleção do fabricante ou seja um lançamento recente.
Não se preocupe, entre em contato conosco que certamente vamos lhe ajudar! Alguns Padrões do catálogo podem estar indisponíveis.

Noce Naturale
Nordic
Norus
Rovere Canova
Tabaco

Teka Ártico
Teka Barcelona
Tinto
Tirol
Tokai

Venezia

LINHA CONNECTION

Azulão
Blanche
Branco Platinum
Branco Supremo

Brita
Bruma
Cafelatte
Canela
Chamois

Cobre Corten
Connect
Crema
Ebano
Espresso

A Eb3 se reserva o direito de, sem aviso prévio, alterar, apagar ou complementar as informações disponibilizadas neste catálogo;
Se você não encontrou o padrão que você busca neste catálogo, pode ser que ele tenha saído da coleção do fabricante ou seja um lançamento recente.
Não se preocupe, entre em contato conosco que certamente vamos lhe ajudar! Alguns Padrões do catálogo podem estar indisponíveis.

Azul

LINHA CONNECTION

A Eb3 se reserva o direito de, sem aviso prévio, alterar, apagar ou complementar as informações disponibilizadas neste catálogo;
Se você não encontrou o padrão que você busca neste catálogo, pode ser que ele tenha saído da coleção do fabricante ou seja um lançamento recente.
Não se preocupe, entre em contato conosco que certamente vamos lhe ajudar! Alguns Padrões do catálogo podem estar indisponíveis.

Fabric
Frapê
Gaia
Golden
Grafen

Graﬁto
Gris
Hunter
Kashmir
Lassen

Licor
Linho
Lino Piombo
Lino
Lord

LINHA NUANCES

LINHA CONNECTION

Lotus
Mocca

Rubi
Sal Rosa

Beige
Beton

Névoa
Onix
A Eb3 se reserva o direito de, sem aviso prévio, alterar, apagar ou complementar as informações disponibilizadas neste catálogo;
Se você não encontrou o padrão que você busca neste catálogo, pode ser que ele tenha saído da coleção do fabricante ou seja um lançamento recente.
Não se preocupe, entre em contato conosco que certamente vamos lhe ajudar! Alguns Padrões do catálogo podem estar indisponíveis.

Cacao

Nude

LINHA STYLE

A Eb3 se reserva o direito de, sem aviso prévio, alterar, apagar ou complementar as informações disponibilizadas neste catálogo;
Se você não encontrou o padrão que você busca neste catálogo, pode ser que ele tenha saído da coleção do fabricante ou seja um lançamento recente.
Não se preocupe, entre em contato conosco que certamente vamos lhe ajudar! Alguns Padrões do catálogo podem estar indisponíveis.

Argila
Carvalho Leggero
Carvalho Ristretto
Cinza Cristal
Malbec Vanilla

Nebraska
Rovere Bianco
Toronto
Vanilla
Venezuela

Vintage
Virgínia
Walnut
Zurich

LINHA FANCY

Ameixa Negra
Atenna
Autentic
Canelato

Carvalho Mel
Cinzell 2
Cinzell
Coll
Concreto Metropolitan

Cosmo
Ipê Amarelo
Louro Freijó
Mármara Erik
Mármara Gri

A Eb3 se reserva o direito de, sem aviso prévio, alterar, apagar ou complementar as informações disponibilizadas neste catálogo;
Se você não encontrou o padrão que você busca neste catálogo, pode ser que ele tenha saído da coleção do fabricante ou seja um lançamento recente.
Não se preocupe, entre em contato conosco que certamente vamos lhe ajudar! Alguns Padrões do catálogo podem estar indisponíveis.

Aço Corten

LINHA STYLE

A Eb3 se reserva o direito de, sem aviso prévio, alterar, apagar ou complementar as informações disponibilizadas neste catálogo;
Se você não encontrou o padrão que você busca neste catálogo, pode ser que ele tenha saído da coleção do fabricante ou seja um lançamento recente.
Não se preocupe, entre em contato conosco que certamente vamos lhe ajudar! Alguns Padrões do catálogo podem estar indisponíveis.

Mármara Kahve
Mezzo Bianco
Mezzo Castani
Nimbus
Nodo

Nogal Terracota
Nogueira
Nova Imbuia
Pau Ferro
Rustic

Taj
Truffel
Western
Zenrys

