
+ 

Parece madeira, mas é 
muito melhor. 

Catálogo Virtual 



+ Rewood 
É um produto feito com plástico e fibras,100% 
reciclado e reciclável, com aparência idêntica à 
madeira natural, e com muitas vantagens. 



+  

União perfeita 
entre design e 
sustentabilidade 

Além de evitar o 
desmatamento, a madeira 
plástica Rewood não 
empena, não racha, não 
solta farpas e não absorve 
umidade. Aquece menos do 
que a madeira natural, é 
resistente à corrosão, imune 
a pragas, cupins, roedores e 
insetos. 

Tudo isto com 
durabilidade de até 100 
anos e manutenção ZERO. 



+
Máximo impacto visual  
com mínimo impacto ambiental 

A madeira plástica 
Rewood é um produto 
totalmente diferenciado e 
se adequa perfeitamente 
à nossa realidade 
sustentável. 

Pode ser serrada, furada, 
aparafusada, revestida, 
pintada e pregada. 

É utilizada na montagem 
de decks, fachadas, 
brises, pisos, assoalhos, 
piers, bancos, mesas, 
lixeiras, vasos, estruturas e 
várias outras aplicações. 



+ 

Fácil Instalação 

Pode ser instalado com 
parafusos, pregos tipo 
ardox ou cola PU 
(Poliuretano). O 
procedimento de 
instalação é muito 
parecido ao da madeira 
natural e é bem rápido e 
fácil. Solicite o manual de 
instalação oficial da 
Rewood. Sua limpeza 
também é bem simples: 
Água e sabão. 



+ 
Excelente  

Custo-Benefício 

Por ser um produto com 
durabilidade e resistência 
muito superiores e NUNCA 
exigir manutenção, o 
retorno de seu 
investimento é rápido. 
Além disto, você terá 
garantia de 10 anos. 
 



Várias medidas 
e cores 

Marrom 

Café 

Ipê 



Bancos Rewood 

Banco Rewood Garden 3 lugares 
450x1600x500mm (Alt. x Larg. x Prof.) 

Namoradeira Rewood 2 lugares 
450x1300x475mm (Alt. x Larg. x Prof.) 
 

Banco Rewood Piazza 
450x1250x325mm (Alt. x Larg. x Prof.) 



+
Preservar o meio ambiente virou 

tendência. Inclusive de decoração. 



+
A Reciplast 
Pioneira no Brasil. 

Desde 1992, temos 
um processo 
exclusivo e 
totalmente 
sustentável. Estamos 
sediados em um 
terreno de 8.500m², 
próximo ao 
aeroporto de 
Guarulhos, gerando 
muitos empregos 
diretos e indiretos. 
Temos orgulho em 
contribuir com as 
pessoas e o planeta. 



+
Solicite um orçamento 

Solicite agora mesmo um orçamento clicando no link: 

www.rewood.eco.br/contato 

Você também poderá solicitar uma amostra e comprovar 
a semelhança do Rewood com a madeira natural. 

 Veja também reportagem exibida na 
Rede Globo. Copie o link e cole em 
seu navegador:  
 
http://www.youtube.com/watch?
v=kTvhIUukSXI&feature=player_embedded  



+  

Parece madeira, 
mas é muito melhor. 

 
rewood.eco.br 

 
facebook.com/rewoodbrasil 

 

Rua Joaquina de Jesus, 
472 Guarulhos – SP 

 
 

11 2402-4230 
atendimento@rewood.eco.br  


