
A  MARTPISOS, empresa 100% nacional, atua há mais de 33 anos no  segmento de 
fornecimento e instalação de pisos de madeira, laminados, assoalhos, demolição, super 
tacos, pergolados, decks, madeira Biosintética,  com destaque aos pisos prontos 
envernizados  e  desenvolvidos com tecnologia própria. Agora também temos uma linha 
variada e completa de Vinilicos com réguas padrão madeira.  
 

Nos últimos 15  anos nos especializamos em instalações de pisos de madeira  em lojas de 
shoppings, e em 2015 nos consagramos por ter atingido a marca de mais de 800 lojas por 
todo o Brasil. 
 

Nossa política baseia-se na qualidade, custo e atendimento, garantindo o atendimento das 
necessidades dos nossos clientes e superando expectativas . 
 

Aprimorando a cada dia a forma de se relacionar com os clientes, a MARTPISOS, agregou ao 
seu portfólio, grandes construtoras, shoppings centers, escritórios de engenharia e 
arquitetura, lojas de grifes nacionais e internacionais . 
 

Organizada, experiente, rápida e moderna, a  MARTPISOS  é, com certeza, a empresa  mais 
bem preparada para atender seus clientes com satisfação total desde o atendimento inicial 
até a entrega final dos serviços. 

Clique para 
Avançar 



PISOS PRONTOS 
ENVERNIZADOS 

Sem pó e sem cheiro 

MADEIRA MACIÇA 
• Cumarú 

• Ipê 
• Tauari 
• Grápia 



ASSOALHOS TRADICIONAIS 
• Cumarú 
• Tauari 
• Sucupira 
 



ASSOALHOS DE DEMOLIÇÃO 
 
• Peroba Rosa 
• Canela 



ASSOALHOS RÚSTICOS 
• Cumarú 
• Tauari        
• Sucupira 
  



TACOS E SUPERTACOS 
• Madeira Maciça 
• Diversos tamanhos e espessuras  



DECKS E PERGOLADOS 
• Itaúba 
• Cumarú / Ipê 



RODAPÉ DE MADEIRA MACIÇA 



ESCADA DE MADEIRA 



PAINÉIS DECORATIVOS 
• Madeira Maciça 
•Instalação em forma de: 
1. Tacos 
2. Canjiquinha 
3. Piso Pronto 
                               



PISOS LAMINADOS 
•DURAFLOOR, OSPE FLOOR E OUTROS 



PISOS VINÍLICOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 















Matriz - Av. Fagundes Filho, 544  São Judas - São Paulo- SP - CEP 04304-000  –   Fone (11) 5594-2166 
Filial - Av. Giovanni Gronchi, 5144 - Morumbi - São Paulo- SP - CEP 05724-002   –   Fone (11) 3744-5888 

 

www.martpisos.com.br 

“TRADIÇÃO, QUALIDADE E 
EFICIÊNCIA”  

 
DEPARTAMENTO COMERCIAL – VENDAS 

 
     Moisés Manta  

 
    EMAIL: moises.manta@martpisos.com.br 

    TELS:  (11)  5594-2166  ou  (11) 9 6365-6800 
 
     

mailto:GILSON.MARTPISOS@TERRA.COM.BR

