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A EMPRESA
Em 1985, a Empresa construiu e se instalou em 

um nobre parque fabril com 30.000m2 de área, 

formando um complexo ultra moderno, com 

refeitório, ambulatório etc. 

Com o objetivo de ampliar seu mercado e 

aproveitando a sua tecnologia, em 1997 a 

empresa criou a sua própria linha de produtos 

como: Gabinetes para Banheiros e Gabinetes 

para Cozinhas. Imediatamente foi se tornando 

uma marca conhecida nesse segmento, onde 

possui atualmente cliente importantes.

Em 1999, tendo em vista seu potencial, entrou 

para o mercado de propaganda e marketing 

fabricando displays e expositores para outras 

empresas.

No ano de 2003 a empresa visando aprimorar a 

qualidade, procurou por fatores que 

diferenciassem os seus produtos dos demais 

concorrentes, através da implantação e 

adaptação de um Sistema de Qualidade a 

certificação da ISSO 9001:2000  

A filosofia da Empresa é prezar pela Qualidade, 

Inovação e Design de seus produtos e pelo 

Respeito, Compromisso e Responsabilidade 

com seus clientes, consumidores, colaboradores 

e fornecedores.



MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
A Harpex possui atualmente 220 máquinas e equipamentos

Centro de Usinagem Furadeira Folding

Esquadra Bordo Perfiladeira Seccionadora

Linha de Pintura UV Centro de Usinagem Sistema de Exaustão

Fábrica

Tupia

Revestimento



LINHA
COZINHA



LINHA VENEZA



LINHA VENEZA

Produto em MDP Dupla Face BP;

Puxadores e pés em ABS;

Corrediças Telescópica Light;

Dobradiças Metálicas;

Disponível nos tamanhos: 1,15 – 1,45 – 1,75 e 1,95.

CORPO DO 

GABINETE

PADRÃO DE COR 

TENDENCIA NO 

MERCADO

CARVALHO 

PROFUNDO

PORTAS COM VIDRO 

MINI BOREAL

PARA A SEGURANÇA 

DE NOSSOS CLIENTES



LINHA VENEZA

Veneza 1200
*Corpo em Carvalho Profundo;
*Portas e gavetas em branco; 
*Conjunto aéreo opcional.

Veneza 1200
*Corpo em Carvalho Profundo;
*Portas e gavetas em preto;
*Conjunto aéreo opcional.



LINHA VENEZA

Veneza 1500
*Corpo em Carvalho Profundo;
*Portas e gavetas em branco; 
*Conjunto aéreo opcional.

Veneza 1500
*Corpo em Carvalho Profundo;
*Portas e gavetas em preto;
*Conjunto aéreo opcional. 



LINHA VENEZA

Veneza 1800
*Corpo em Carvalho Profundo;
*Portas e gavetas em branco; 
* Conjunto aéreo opcional. 

Veneza 1800
*Corpo em Carvalho Profundo;
*Portas e gavetas em preto; 
* Conjunto aéreo opcional.



LINHA VENEZA

Veneza 2000
*Corpo em Carvalho Profundo;
*Portas e gavetas em branco; 
* Conjunto aéreo opcional. 

Veneza 2000
*Corpo em Carvalho Profundo;
*Portas e gavetas em preto; 
* Conjunto aéreo opcional.



LINHA VERONA



LINHA VERONA

PRODUTO COM GRANDE ACEITAÇÃO NO MERCADO

Produto em MDF Dupla Face BP 

Puxadores e pés em ABS

Corrediças e Dobradiças Metálicas

Disponível nos tamanhos: 1,15 – 1,45 – 1,75 e 1,95

Gabinete Branco com gavetas nas combinações de 

acabamentos em Branco – Preto e Madeirado 



LINHA VERONA

Verona 1200
*Corpo e portas em branco. 
*Gavetas em carvalho profundo.
* Conjunto aéreo opcional 

Verona 1200
*Corpo, portas e gavetas em branco.
* Conjunto aéreo opcional 



LINHA VERONA

Verona 1200
*Corpo e portas em branco. 
*Gavetas em preto.
* Conjunto aéreo opcional 

Verona 1500
*Corpo e portas em branco. 
*Gavetas em carvalho profundo.
* Conjunto aéreo opcional. 



LINHA VERONA

Verona 1500
*Corpo, portas e gavetas 
em branco.
* Conjunto aéreo opcional 

Verona 1500
*Corpo e portas em branco. 
*Gavetas em preto.
* Conjunto aéreo opcional. 



LINHA VERONA

Verona 1800
*Corpo e portas em branco. 
*Gavetas em carvalho profundo.
* Conjunto aéreo opcional. 

Verona 1800
*Corpo, portas e gavetas em 
branco.
* Conjunto aéreo opcional 



LINHA VERONA

Verona 1800
*Corpo e portas em branco. 
*Gavetas em preto.

Verona 2000
*Corpo e portas em branco. 
*Gavetas em carvalho profundo.



LINHA VERONA

Verona 2000
*Corpo, portas e gavetas em 
branco.

Verona 2000
*Corpo e portas em branco. 
*Gavetas em preto.



LANÇAMENTO
LINHA BARI



LANÇAMENTO
LINHA BARI

*Produtos em MDP

*Puxadores em ABS

*Corrediças e dobradiças metálicas

*Disponível nos tamanhos: 1,15  e 1,45 

*Padrões de cores: Corpo e portas brancas.

*Gavetas opcional nas cores branca / madeira 

e preta.



LANÇAMENTO
LINHA BARI

Bari 1200
*Corpo e portas em branco.
*Portas em carvalho profundo
* Conjunto aéreo opcional 

Bari 1200
*Corpo, portas e gavetas em branco.
* Conjunto aéreo opcional 



LANÇAMENTO
LINHA BARI

Bari 1200
*Corpo e portas em branco.
*Portas em preto
* Conjunto aéreo opcional 

Bari 1500
*Corpo e portas em branco.
*Portas em carvalho profundo
* Conjunto aéreo opcional 



LANÇAMENTO
LINHA BARI

Bari 1500
*Corpo, portas e gavetas em branco.
* Conjunto aéreo opcional 

Bari 1500
*Corpo e portas em branco.
*Portas em preto
* Conjunto aéreo opcional 



COZINHA JUSSARA



COZINHA JUSSARA

PRODUTO EM MDP

COZINHA COMPOSTA:

Paneleiro Simples – Mod. Aéreo Cristaleira e Mod.

Geladeira Trio 

Balcão opcional

Designe e padrão de Cores tendências de mercado.

VIDRO MINI BOREAL 

Confeccionada 100 % em BP 12 mm.



COZINHA JUSSARA

Conjunto Jussara
*Corpo em carvalho profundo;
*Portas e gavetas em branco.

Conjunto Jussara
*Corpo em carvalho profundo;
*Portas e gavetas em carvalho profundo e branco.



COZINHA JUSSARA

Conjunto Jussara
*Corpo em carvalho profundo;
*Portas e gavetas em branco.
*Com portas de vidro boreal

Conjunto Jussara
*Corpo em carvalho profundo;
*Portas e gavetas em carvalho profundo e branco.
*Com portas de vidro boreal



LINHA BURITI



LINHA BURITI

PRODUTO EM MDP

PÉS E PUXADORES EM ABS

DOBRADIÇAS E CORREDICAS METÁLICAS

CORES – AMADERADO e BRANCO

GAVETAS E PORTAS EM PRETO OU BRANCO

MÓDULO TRIPLO CRISTALEIRA

COM VIDRO MINI BOREAL



LINHA BURITI

Conjunto Buriti
*Corpo em carvalho profundo;
*Portas e gavetas em branco.

Conjunto Buriti
*Corpo em carvalho profundo;
*Portas e gavetas em carvalho profundo e branco.



LINHA BURITI

Conjunto Buriti 
*Corpo em carvalho profundo;
*Portas e gavetas em branco.
*Com portas de vidro boreal

Conjunto Buriti
*Corpo em carvalho profundo;
*Portas e gavetas em carvalho profundo e branco.
*Com portas de vidro boreal



LINHA IMPERIAL



LINHA IMPERIAL

PRODUTO EM MDP

PÉS E PUXADORES EM ABS

DOBRADIÇAS E CORREDIÇAS METÁLICAS

CORES – AMADEIRADO

GAVETAS E PORTAS EM PRETO OU BRANCO

MÓDULO TRIPLO CRISTALEIRA

COM VIDRO MINI BOREAL

*Cozinha modular: 
*Corpo carvalho profundo
*Portas e gavetas em branco.

*Cozinha modular
*Corpo em carvalho Profundo
*Gavetas em preto e em carvalho profundo.



LINHA
BANHEIRO



LINHA SAFIRA



LINHA SAFIRA

*Conjunto 40 acompanha gabinete com lavatório e Espelho com prateleira de vidro.

Safira 40
*Corpo em branco 
*Portas e gavetas em 
Carvalho Profundo 

Safira 40
*Corpo em branco 
*Portas e gavetas em 
branco

Safira 40
*Corpo em branco 
*Portas e gavetas em 
Preto



LINHA SAFIRA

*Conjunto 50 cm acompanha gabinete com lavatório , espelho e armário lateral.

Safira 50
*Corpo em branco 
*Portas e gavetas em 
Carvalho Profundo 

Safira 50
*Corpo em branco 
*Portas e gavetas em 
branco

Safira 50
*Corpo em branco 
*Portas e gavetas em 
Preto



LINHA SAFIRA

*Conjunto 60 cm acompanha gabinete com lavatório , espelho e armário lateral.

Safira 60
*Corpo em branco 
*Portas e gavetas em 
Carvalho Profundo 

Safira 60
*Corpo em branco 
*Portas e gavetas em 
branco

Safira 60
*Corpo em branco 
*Portas e gavetas em 
Preto



LINHA AMETISTA



LINHA AMETISTA

*Conjunto 40 acompanha gabinete com lavatório e Espelho com prateleira de vidro.

Ametista 40
*Corpo em carvalho profundo
*Porta e gaveta em branco

Ametista 40
*Corpo em carvalho profundo
*Porta e gaveta em preto



LINHA AMETISTA

*Conjunto 50 cm acompanha gabinete com lavatório , espelho e armário lateral.

Ametista 50
*Corpo em carvalho profundo
*Porta e gaveta em branco

Ametista 50
*Corpo em carvalho profundo
*Porta e gaveta em preto



LINHA AMETISTA

*Conjunto 60 cm acompanha gabinete com lavatório , espelho e armário lateral.

Ametista 60
*Corpo em carvalho profundo
*Porta e gaveta em branco

Ametista 60
*Corpo em carvalho profundo
*Porta e gaveta em preto



LINHA RUBI



LINHA RUBI
*Conjunto 60 cm acompanha tampo, espelho e armário lateral.

Rubi 60
*Corpo em branco
*Porta e gavetas em branco
* Não acompanha cuba

Rubi 60
*Corpo em branco
*Porta e gavetas em preto
* Não acompanha cuba

Rubi 60
*Corpo em branco 
*Porta e gavetas em Carvalho
* Não acompanha cuba



LINHA RUBI
*Conjunto 80 cm acompanha tampo, espelho e armário lateral.

Rubi 80
*Corpo em branco
*Porta e gavetas em branco
* Não acompanha cuba

Rubi 80
*Corpo em branco
*Porta e gavetas em preto
* Não acompanha cuba

Rubi 80
*Corpo em branco 
*Porta e gavetas em Carvalho
* Não acompanha cuba


