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MovelariaeDesign
A Petry Movelaria & Design utiliza o conceito da 
Marcenaria 4.0 para unir a criação de móveis 
milimetricamente adaptáveis às necessidades 
dos clientes, através de meios tecnológicos e 
industriais de produção.

Primamos pela qualidade no desenvolvimento 
e fabricação de cada peça a fim de entregar 
um produto que faça a diferença no seu espaço 
doméstico ou empresarial.

Com 30 anos de história, a Petry Movelaria 
& Design está ao lado dos seus clientes na 
construção de ambientes com design moderno 
e aprimorado, contando com as mais atuais 
tecnologias do mercado e com projetos na 
parceria de amplos profissionais da arquitetura.



Cozinha



Sistema basculante

Utilizamos o sistema de basculante 
eletrônica ou manual, garantindo segurança 
e praticidade na sua cozinha.

Puxador by Zen

Elegante e minimalista são características 
desse puxador da Zen Design.
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Cozinha



Provencal



Puxador Shell by Zen

Puxador estilo Vintage deste projeto 
Provençal vai de encontro com o estilo de 
cozinhas Americanas.

Portas usinadas de alta qualidade

A usinagem das portas permite a criação de 
inúmeros estilos e apresenta uma qualidade 
de excelência.
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Puxador Cava

Uma ótima opção para quem busca 
decoração elegante e discreta, onde os 
protagonistas são os móveis em si.

Basculantes Laca

Com sofisticação e alto padrão de qualidade, 
o laca brilho tem transformado muitos 
ambientes, deixando os espaços mais 
elegantes.
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Living



Dormitorio



Portas Laca / Corrediça Invisível

A sofisticação e alto padrão de qualidade do 
laca brilho junto com a corrediça invisível, 
que deixa o móvel com outro nível de
acabamento.

Puxador by Zen

Puxador super elegante, em tom dourado. 
Perfeito para um dormitório aconchegante.
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Closet



Portas de correr com vidro Reflecta

Portas de correr de alta qualidade contam 
com o vidro Reflecta.

Puxador by Zen

Esse puxador ponto da Zen Design deixa 
o ambiente com um toque elegante e 
minimalista em tom rosé.
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Closet



Casa de Banho



Puxador by Zen

Quadrado e elegante, puxador para 
ambientes minimalistas e sofisticados.

Padrão Níquel

O trabalho de cores do ambiente com 
padrão níquel e cuba bronze.
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Office



Puxador by Zen

Esse puxador com estilo industrial se integra 
perfeitamente ao ambiente.

Padrão Pietra e Nero

União de duas cores de muita personalidade 
para um ambiente diferenciado.
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Corporativo



Padrão Laca preta

Com sofisticação e alto padrão de qualidade, 
o laca brilho tem transformado muitos 
ambientes, deixando os espaços mais 
elegantes.

Sala de Reuniões

Trazemos a qualidade da Marcenaria 4.0 
para ambientes corportativos como a sala de 
reuniões e ambientes de escritório.
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Corporativo



Puxador Ponto by Zen

Puxador Ponto em tom dourado muito 
elegante, conversa muito bem com o tom de 
madeira.

Consultório

Trazemos a qualidade da Marcenaria 4.0 
para ambientes corportativos como o 
consultório médico, odontológico, etc.
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Corporativo



Metais Cobre

Tubo de metal pintado com metais em tom 
cobre, elegante e com design industrial.

Loja de departamento

Trazemos a qualidade da Marcenaria 4.0 
para ambientes corportativos, como lojas de 
departamento.
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Diferenciais



Diferenciais
MARCENARIA 4.0

Primamos pela qualidade no 
desenvolvimento e fabricação de 
cada peça a fim de entregar um 
produto que faça a diferença no seu 
espaço doméstico ou empresarial. 
O conceito Marcenaria 4.0 permite 
que este caminho seja possível, pois 
fornece uma marcenaria conectada, 
digitalizada e mais inteligente.

CENTRO DE USINAGEM

Nosso moderno Centro de 
Usinagem nos permite criar portas 
e outros detalhes com maior 
qualidade.
Este tipo de máquina é 
muito utilizado nas indústrias 
de fabricação, devido à sua 
versatilidade e entrega do produto 
final.

PARQUE FABRIL

A Petry Movelaria e Design conta 
com um parque fabril de alta 
qualidade para ir de encontro com 
as necessidade de nossos clientes, 
prezando pela busca de atenção, 
exatidão e excelência na produção 
dos materiais.
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A Petry trabalha com marcas 
consagradas que trazem alta 
qualidade nos seus produtos.

Primamos pelo acabamento das peças 
e pelo estilo de design. 

Contar com um time de parceiros 
como este é o que traz a melhor 
experiência àqueles que desejam 
nossos serviços.

Parceiros

27




