


A luz renova...



A luz renova...



...é energia, renasce...



...e desenha ambientes.



Chega ao Brasil um novo conceito em design de painéis decorativos. 
A Renovarum distribui com exclusividade os painéis da empresa australiana 

QAQ Decorative & Privacy Screens & Panels. Com tecnologia avançada e uso de 
materiais certificados, são ideais para divisões de ambientes externos e internos.  

Seu ambiente ainda será desenhado pelos painéis da Renovarum. 





Os painéis decorativos internos 
e externos da Renovarum são 

produzidos em madeira natural 
comprimida, certificada, 9 mm de 
espessura e 3% de ceras naturais. 

Seu processo de fabricação tem 
o selo GreenTagCert Gold e 
também reconhece nossos 

produtos como CarbonFree. 

nossos p rodu tos



Desenhar ambientes com 
privacidade, belo design e baixo 
custo de manutenção são alguns 
dos seus privilégios. Os painéis 
decorativos Renovarum podem 
ser pintados com tinta acrílica ou 
óleo, instalados em ambientes 
fechados e ao ar livre.

Desenhar ambientes com 
privacidade, belo design e baixo 
custo de manutenção são alguns 
dos seus privilégios. Os painéis 
decorativos Renovarum podem 
ser pintados com tinta acrílica ou 
óleo, instalados em ambientes 
fechados e ao ar livre.



Budapest

Cidade multicultural 
representada por este 
design. Círculos que 
se cruzam remetem à 
diversidade cultural 
europeia. Simétrico e 
circular que propicia 
40% de bloqueio de 
luz, trazendo beleza e 
privacidade ao espaço.

Dimensões:

Design:

60x120
90x180

40% de bloqueio

Painéis internos 
e externos

120x180
120x240

Linho Tweed Camurça

Acabamentos:



60x120
90x180

Rome

A grandiosidade do 
design italiano e da arte 

sacra referidas nesta tela. 
Embeleza qualquer 

espaço, filtrando 
50% da luz.

Dimensões

Design:

50% de bloqueio

120x180
120x240

Painéis internos 
e externos

Linho Tweed Camurça

Acabamentos:



Dimensões:
60x120
90x180

120x180
120x240

Linho Tweed Camurça

Acabamentos:

Washington

Design inspirado na 
cultura colonial americana. 
É clássico e ao mesmo 
tempo versátil. Bloqueia 
60% da luz tornando o 
ambiente agradável e com 
privacidade.

Design:

60% de bloqueio

Painéis internos 
e externos



Babylon

Reverenciada por sua 
arquitetura e marcada por 

seus jardins suspensos, a 
Babilônia inspira o design 

desta tela, que nos dá filtro 
de 70% da luz e muita 

privacidade ao ambiente.

Dimensões

Design:

70% de bloqueio

Painéis internos 
e externos

Linho Tweed Camurça

Acabamentos:

60x120
90x180

120x180
120x240



Cayman

Casual e moderno com 
sua estética orgânica. 
O design desta tela 
adapta-se a qualquer 
ambiente, bloqueando 
75% da luz e 
proporcionando muita 
privacidade.

75% de bloqueio

Dimensões:
60x120
90x180

120x180
120x240

Tweed Camurça

Acabamentos:

Painéis internos 
e externos

Linho

Design:



60x120
90x180

Inspirada no píer e 
marinas desta bela 

praia australiana, esta 
tela proporciona 80% 
de bloqueio de luz e 

privacidade para 
um recanto de descanso 

ou onde sua 
criatividade o levar.

Dimensões

Design:

80% de bloqueio

120x240

Painéis internos 
e externos

Linho Tweed Camurça

Acabamentos:

PortSea



Budapest
40% de 
bloqueio

Acabamentos:
Linho
Tweed
Camurça

Washington
60% de 
bloqueio

Acabamentos:
Linho
Tweed
Camurça

Cayman
75% de 
bloqueio

Acabamentos:
Linho
Tweed
Camurça

60x120 90x180 120x180 120x240

Dimensões:

60x120 90x180 120x180 120x240

60x120 90x180 120x180 120x240

Dimensões:

Dimensões:



Rome
50% de 
bloqueio

Acabamentos:
Linho
Tweed
Camurça

Babylon
70% de 
bloqueio

Acabamentos:
Linho
Tweed
Camurça

PortSea
80% de 
bloqueio

Acabamentos:
Linho
Tweed
Camurça

60x120 90x180 120x180 120x240

60x120 90x180 120x180 120x240

60x120 90x180 120x180

Dimensões:

Dimensões:

Dimensões:



e ga ran t ia
Ce r t i f i cacao

seis anos 
de garantia

Os painéis da Renovarum são 
certificados na Austrália pelo selo de 

sustentabilidade Global GreenTag 
Gold e também têm seus produtos 

reconhecicos como CarbonFree.

Contam com 6 anos de garantia 
contra o apodrecimento, rachaduras e 

inchaço. Mais uma demonstração da 
qualidade, respeito ao consumidor e 

origem dos nossos produtos. 

Os painéis da Renovarum são 
certificados na Austrália pelo selo de 

sustentabilidade Global GreenTag 
Gold e também têm seus produtos 

reconhecicos como CarbonFree.

Contam com 6 anos de garantia 
contra o apodrecimento, rachaduras e 

inchaço. Mais uma demonstração da 
qualidade, respeito ao consumidor e 

origem dos nossos produtos. 



• Produzidos em madeira natural
   comprimida, certificada, 9 mm de
   espessura e 3% de ceras naturais; 
 

• Reconhecidos com o selo de
   sustentabilidade Global GreenTag Gold;

• Produto CarbonFree;

• Fácil instalação, privacidade e baixo
   custo de manutenção;

• Variedade em design e tamanhos;

• Aceitam tinta acrílica e óleo;

• Garantia de 6 anos.



contato@renovarum.com.br
(51) 9 9295 5535

www.renovarum.com.br
renovarum


