
Transformando material 
reciclado em arte



   As molduras da Linha Eco Pet da 
Ruberti, como o próprio nome sugere, 

utilizam um revestimento ecológico produzido 
a partir da reciclagem de garrafas PET, sigla 
do Polietileno Tereftalato, um tipo de polímero 
plástico.

transformando material reciclado



As garrafas chegam até as empresas de reciclagem 
através do trabalho de catadores organizados 
em cooperativas. Posteriormente, são adquiridas 
por empresa especializada e transformadas em 

lâminas de recobrimento.



Na Ruberti, após a usinagem, as molduras passam 
por equipamento que recobre o perfil de madeira 
de reflorestamento com as lâminas de PET nas 
cores preto e branco, resultando em produtos de 
grande beleza, fácil manuseio e excelente custo-
benefício.

Clique no vídeo acima e confira como é feito o 
recobrimento da lâmina ecológica na moldura. 

https://www.youtube.com/watch?v=bzDpJ61s8PM


A Linha ECO Pet da Ruberti é 
uma das maiores do mercado. 
São 17 perfis e 50 itens dife-
rentes para atender vários
estilos de composição. 

Clique no ícone ao lado para 
conhecer todas as opções 
disponíveis.

https://loja.rubertimolduras.com.br/produto?busca=-pet


A cada 1 metro quadrado 

Aproximadamente 4,5 
garrafas de 2 litros deixam de 
ser descartadas na natureza.

NÚMEROS QUE ENCANTAM

de lâmina da Linha ECO PET



NÚMEROS QUE ENCANTAM

Perfil da linha
ECO PET

Garrafas de 2L recicladas 
a cada 100 m de molduras

014       29

016       34

019       41

073      37

076      47

105       65

114       34

115       22

190       51

198       28

200      49

215       38

234      32

236      36

238       40

250      59

260      22



Baixo custo

Ecologicamente 

correta

Não apresenta 

amarelamento

Acabamento perfeito

Resistente ao impacto

Alta resistência a 

produtos químicos

Estabilidade 

dimensional

Facilidade de corte

Facilidade de 

transporte

Barreira contra mofos 

e cupins

Barreira contra 

umidade e gordura

Não propicia a 

proliferação de 

fungos e bactérias

Alta resistência à 

descolagem

Produto livre de 

Compostos Orgânicos 

Voláteis VOC´s.

Dispensa de eventuais 

retoques com massa

Confira 15 motivos para comprar 
molduras da linha ECO PET Ruberti
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A garrafa que poluiria o meio
ambiente torna-se um material 
decorativo de alta qualidade.



      LIMPEZA E MANUTENÇÃO

• Para a limpeza e desinfecção das molduras da linha ECO 
PET, basta usar um pano umedecido com produtos de 
limpeza de uso doméstico, preferencialmente os neu-
tros.

• Para eliminação de sobras de cola provenientes da apli-
cação ou produção, utilize produtos como aguarrás, 
izarráz ou álcool.

• Nunca utilize thinner, acetona ou soda cáustica para 
efetuar limpeza, pois podem danificar o revestimento.

      QUAIS CUIDADOS DEVO TER COM OS QUADROS?

• Os quadros produzidos com a linha Eco PET da Ruberti 
devem ser fixados apenas em ambientes internos. Man-
tê-los sempre em local seco e limpo, livre de exposição 
solar direta e intempéries. 

      QUAIS CUIDADOS DEVO TER COM AS MOLDURAS?

• ATENÇÃO:  É imprescindível que a armazenagem das 
barras de molduras seja feita longe de fontes de calor 
muito forte ou luz solar direta. Se isto ocorrer, pode ha-
ver danos permanentes ao produto. Se armazenadas 
em local interno, em temperatura ambiente e longe de 
fontes de calor extremo, as chances de qualquer inter-
corrência são raríssimas. 

DÚVIDAS FREQUENTES




