


A Kimagem é uma empresa cujos produtos são direcionados às 
pessoas interessadas em saborear uma gostosa e balanceada 
refeição, em um ambiente finamente decorado e acolhedor, 
com ótimo atendimento e requintes de higiene impecável, 
sendo tudo desenhado e construido para servir você !
 
Temos sempre procurado nos manter com espírito jovem, 
criativo e acompanhando as tendências da moda com 
modernas cores e design.
 
Conhecemos o perfil de cada um dos nossos clientes e sabemos 
o quanto são exigentes e por esta razão nosso desejo sempre é o 
de atender com qualidade, eficácia, flexibilidade e rapidez.
 
Visite o nosso site e avalie o depoimento de cada um deles para 
seu próprio julgamento e escolha.



Polipropileno rígido com espessura de 0,60 mm higienizado a 87ºC, 

permitindo uma vida útil sem empenamento 

ou descoloração.   

LINHA CLASSICA



Poliéster de alta tenacidade com espessura de 0,50mm.

Revestimento de PVC, várias tramas e uma grande variedade de cores. 

Acabamento com solda eletrônica para maior durabilidade do produto.

LINHA sINTETICA



PVC Vinil Maleável com espessura de 0,50mm. 

Grande variedade de tonalidades.

Versão Dupla-face com acabamento com solda ultra-sônica.

LINHA COLOUR



PVC Maleável emborrachado com espessura de 0,50mm. 

Leitoso e Cristal. 

LINHA SOFT



Trama composta de 7 fios por m  sendo 28% poliéster e 75% PVC, 

com espessura de 0,70 mm. Acabamento com solda eletrônica 

para maior durabilidade do produto. Várias Cores. 

LINHA LINE



Curta nossa página

WWW.KIMAGEM.COM.BR

Rua Schilling, 413 - 1º andar cj 101 - Vl. Leopoldina
CEP: 05302-001 - São Paulo/SP

Telefone/Fax: (11) 3819-9647
Email: kimagem@kimagem.com.br

FORMATOS

Medidas: 28 x 44 cm

Diâmetros = 32, 34 e 38 cm

Medidas: 28 x 44 cm e 26 x 36 cm

Para mesas de 4 e 6  pessoas

Medida: 35 x 35 cmMedidas: 28 x 44 cm 

Outros  formatos podem ser desenvolvidos sob medida.
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