PARAMOUNT PLÁSTICOS

Marca possui mais de 500 produtos e regularmente lança novidades em organizadores, brinquedos, cozinha
e limpeza

A Paramount Plásticos, empresa do setor de utilidades domésticas, está entre as grandes empresas do
segmento no cenário nacional. Desde 2003, investe continuamente em sua linha de produção, na
capacitação de seus funcionários e na excelência de seus processos e produtos. Isto permitiu, à
Paramount, ser reconhecida pela qualidade, eficiência logística e credibilidade.

O seu portfólio diversificado, com mais de 500 itens para cozinha, mesa, banho, limpeza, organização,
decoração, móveis e brinquedos, reflete a preocupação e o comprometimento da Paramount com seus
clientes. Mas, mais que isso, a aproxima da sua missão de oferecer produtos que levam praticidade para o
dia a dia das pessoas.

Lançamentos
Pensando em potencializar o seu trabalho, lança produtos práticos e funcionais que oferecem soluções para
a organização dos mais diversos ambientes. Seguindo a tendência de otimização de espaço e tempo, mas
sem esquecer a importância da harmonia visual, com um design moderno, cores lindas e tudo BPA Free.

Linha Elegance
A nova linha Elegance já chegou fazendo um enorme sucesso com os clientes. Perfeito para organizar
cosméticos e maquiagens, possui design diferenciado e muita beleza, as peças são empilháveis, para o
consumidor comprar e montar de acordo com a sua necessidade.

Linha Diamond
A linha Diamond traz toda a resistência e beleza para a organização de residências e empresas. Possui
organizadores de diferentes tamanhos e formatos, organizadores com alças, divisórias e organizadores de
armários e gavetas.

Linha de Limpeza Pratic Limp
A nossa linha de limpeza recebeu a inclusão de vários produtos que vão facilitar muito a limpeza. São
diversos itens, como Mop de diversos modelos, Rodo 3 em 1, Rodo Spray, Luva Multiuso, Espanador,
Limpa Persiana, Rolo Adesivo, luvas, esponjas e panos de limpeza diversos.
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Linha Cozinha Pratic Chef
Já a linha Pratic Chef trouxe utensílios funcionais e modernos, como o Triturador com Dispenser,
Processador Semiautomático, Cortador Multiuso, Mandolin e dois modelos de organizadores de temperos.
Todos os produtos estão disponíveis em cores diversas e com design prático e bonito.

Brinquedos
A linha de brinquedos também vários lançamentos que fazem a alegria das crianças, como Triciclo Toy
Kids, Quadriciclo Toy Kids, Carro Toy Kids, Caçambinha Organizadora, Caminhão Super Big e novas cores
do Baldinho Didático.
Quadratta
A linha de organizadores Quadratta é completa para atender todas as necessidades dos clientes, com
organizadores empilháveis, cestos com tampas, organizadores com alças e divisórias, organizadores com
ventosas, organizadores de gavetas, cestos organizadores com alça, todos resistentes, com design
moderno e prático.

Rattan
Os organizadores da linha Rattan são lindos, funcionais e deixam qualquer ambiente mais charmoso. Você
encontra cestas organizadoras com tampas, cestos diversos, porta talheres, bolsa, bule térmico, cesto de
roupas, lixeira, organizadores com 4 e 5 divisórias e muito mais.
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