
cash&carry



Há 15 anos no mercado de divisórias de alto padrão, a ATUALLE possui uma estrutura industrial 
2focada, com uma capacidade produtiva de 10.000m  de divisórias por mês.  Sua política 

operacional que evidencia a responsabilidade por meio da produção de praticamente todos os 
componentes ,  garante o controle total da qualidade dos seus produtos  e a satisfação de seus 
clientes.

A presença de distribuidores nas principais capitais do país, o e-mail marketing  agressivo e a 
participação em publicações especializadas, fizeram com que a ATUALLE se firmasse como 
indústria referência em divisórias especiais no sul e uma das maiores do Brasil, mesmo estando 
fora do eixo Rio/São Paulo. Com este nível de especialização, a ATUALLE considera um projeto 
“habitual” o que para muitas empresas é um projeto “especial”.

Em virtude de todo esse crescimento a ATUALLE dá mais um passo inovador em 2010, lançando 
a linha de divisórias Sottile, no sistema CASH&CARRY.  Com este sistema, os perfis, os painéis, 
os quadros com vidros embutidos e as portas com fechaduras das divisórias Sottile são 
comercializadas em revendas e distribuidores, sendo que o montador pode adquirir estes 
componentes, juntamente com o manual de montagem, e executar a montagem da divisória com 
rapidez, agilidade e segurança.  Tudo com a qualidade garantida ATUALLE.  Além de ser 
inovador, sem similares no mercado, este produto valoriza a beleza e o isolamento acústico,
é 100% sustentável e tem preço altamente competitivo.

Conheça a Linha Sottile ATUALLE. 



cash&carry

Com o Sistema Cash&Carry ATUALLE
o cliente tem seu projeto executado de 
forma rápida e econômica, sem abrir 
mão do design e exclusividade.
As divisórias estão disponíveis a pronta 
entrega, o que agiliza o processo, desde a 
concepção do ambiente, até a conclusão 
da obra.
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cash&carry

Rua Chile, 1775  
Curitiba (41) 3029 8888
Capitais 4007 1551
vendas@atualledivisorias.com.br
www.atualledivisorias.com.br

Curitiba • Paraná

  sistemas de divisórias

Módulos

Paginações

Acabamentos

Perfis

Painéis Porta
Madeira

Porta
Vidro

Com Painel Cego

Sem Rodapé

Noce Amêndoa Tabaco GrigioRovere ChiaroCinza ArgilaBianco

SO/RT-01 SO/RT-02 SO/RTE-26

SO-POR-C SO-POR-VD

Portas

SO/PSCGSO/PSVD SO/PSCG-C SO/PDCG

Quadros
de Vidro

Com Quadro de Vidro

SO/VS-01 SO/VS-02 SO/VS-03 SO/VSE-26 SO/VS-04 SO/VS-05

SO/RTE-03 SO/VSE-06 SO/VSE-07SO/RTE-04
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