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Hoje a Abdalla é seguramente a 
maior importadora de tapetes do 
Brasil tanto em quantidade como 
em variedade de produtos, atende-
mos grandes redes como Leroy 
Merlin, C&C, Riachuelo entre 
outras ,atuamos em lojas de 
móveis e decoração espalhadas 
em todo território nacional. Impor-
tamos diretamente de vários 
países como Bélgica, Egito, Índia, 
China e Turquia sem descuidar 
jamais da qualidade dos nossos 
produtos.

O objetivo é que você nosso 
representante tenha conheci-
mentos básicos dos tipos de ma-
teriais e tapetes que esta venden-
do.

Este material singelo te ajudará no 
seu dia a dia junto ao cliente, 
orientando-o e ajudando a esco-
lher o melhor para sua loja.

Porque apesar de todo esse traba-
lho que realizamos verificamos 
que ainda temos certa dificuldade 
da nossa equipe na venda de 
nossos produtos principalmente 
aqueles de maior valor agregado.
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Acreditamos que os profissio-
nais que trabalham com nossos 
produtos careçam de um treina-
mento que proporcione um 
maior conhecimento e também 
transmita segurança ao passar 
estas informações para o clien-
te.

Pensando nisso elaboramos 
este pequeno manual que será 
multiplicado para os nossos 
vendedores e também para 
todos os profissionais que tra-
balham com nosso material 
através de nossos gerentes 
e representantes, com obje-
tivo de trazer maior conheci-
mento e dividir estas infor-
mações.

A seguir iremos falar de 
várias características que 
distinguem cada tapete.



Carver
O Carver é um processo onde é 
feito manualmente uma tosquia 
no tapete,a palavra quer dizer 
esculpir ou seja os desenhos são 
talhados por uma pequena maqui-
na que dão maior visibilidade a 
eles.
Este tipo de acabamento está pre-
sente na linha de tapetes turcos 
Carver, Shaggy, e Sumatra.

Space Die
É um processo de tingimento 
onde ficam pequenas listras 
quase imperceptíveis, às peças 
ficam com um visual envelhecido 
que caracterizam os verdadeiros 
tapetes persas. Confira este efeito 
na linha egípcia Apex.
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TIPOS DE MATERIAIS
Existem alguns tipos de acabamentos que tornam os tapetes ainda 
mais bonitos e que por vezes não sabemos explicar qual a diferença 
entre eles e uma peça comum.

Franja
Esta na maioria dos tapetes da 
linha clássica é uma característi-
ca deste estilo.

Overlock
É o acabamento mais comum 
feito com fio da mesma cor do 
tapete tanto nas laterais como 
nas pontas.
Barra colada ou Virada:
Ao finalizar o tapete sobra uma 
dobra que é colada dando o aca-
bamento, a vantagem é que não 
formam pontas deixando o 
tapete mais aderente ao piso.



Agora vamos falar um pouco 
dos fios e tramas que são feitos 
os nossos tapetes: 
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TIPOS DE FIOS 
E TRAMAS

Shaggy
A tradução desta palavra para o 
português quer dizer “peludo”, ou 
seja, isto nos faz lembrar toda 
linha de pelo alto, desde os con-
feccionados com o polipropileno 
como a linha Egípcia Nuance,A-
qua , Spectra,Brilliant, também 
com poliéster da linha Silk e Mix 
Chineses, Borboleta, Dune India-
nos, Loft de origem belga. 

Heatset
Um processo de alto aquecimen-
to e torção tornam este fio alta-
mente resistente e compacto,difi-
cultando inclusive a penetração 
de sujeira.
Quanto maior o numero de 
pontos por m² melhor será a defi-
nição de cores desenhos.

Um tapete como a linha Atlanta 
(cerca de 200.000 pontos por m²),-

tem menos peso e definição. Já a 
linha Royalty (1.500.000 pontos 
por m²) o top da nossa coleção, é 
mais durável e compacto.

Outras coleções como a linha 
Turca Marble também são do 
tipo heatset. Neste tipo de fio 
temos as linhas Egípcia Rumba e 
Sumatra de origem turca.

Frisê
Tapete de fio cortado feito a partir 
de fibras retorcidas, as fibras são 
mais grossas e se movem indivi-
dualmente, são indicados um 
lugares de alto trafego já que 
escondem a sujeira e pegadas 
melhor que outras fibras.

Bouclê
São os nós ancorados que 
formam este tipo de trama 
,podem ser feitos em vários tipos 
de fibras como o polipropileno 
que é fácil de limpar,também 
evitam que pó e sujeira penetrem 
para dento dos tapetes.

Temos as coleções Primo, Cotta-
ge e Desert que possuem estas 
características.



Existem alguns tipos de acabamentos que tornam os tapetes ainda 
mais bonitos e que por vezes não sabemos explicar qual a diferença 
entre eles e uma peça comum.
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TIPOS DE ACABAMENTO 
E TINGIMENTO

Carver
O Carver é um processo onde é 
feito manualmente uma tosquia 
no tapete,a palavra quer dizer 
esculpir ou seja os desenhos são 
talhados por uma pequena ma-
quina que dão maior visibilidade 
a eles.
Este tipo de acabamento está 
presente na linha de tapetes 
turcos Carver, Shaggy, e Sumatra. 

Space Die
É um processo de tingimento 
onde ficam pequenas listras 
quase imperceptíveis, às peças 
ficam com um visual envelhecido 
que caracterizam os verdadeiros 
tapetes persas. Confira este 
efeito na linha egípcia Apex. 

Franja
Esta na maioria dos tapetes da 
linha clássica é uma característi-
ca deste estilo.

Overlock
É o acabamento mais comum 
feito com fio da mesma cor do 
tapete tanto nas laterais como 
nas pontas.

Barra colada 
ou Virada
Ao finalizar o tapete sobra uma 
dobra que é colada dando o aca-
bamento, a vantagem é que não 
formam pontas deixando o 
tapete mais aderente ao piso.



Já aprendemos um pouco sobre materiais, acabamentos, fios e agora 
vamos falar dos diferentes estilos que dividem a preferência de nossos 
clientes: 
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DESENHOS E  ESTILOS

Tradicional ou 
Clássico
São os desenhos que nos lem-
bram os tapetes desde o princi-
pio como os tradicionais persas 
com desenhos florais e meda-
lhões.

O consumidor deste estilo de 
tapete normalmente é uma casal 
mais velho e conhecedor das 
qualidades do produto,com um 
poder de compra maior,normal-
mente os tamanhos maiores são 
mais vendidos.

No mercado da decoração e 
tapetes há um ciclo onde o clássi-
co tem sempre seu espaço 
garantido.

Nesta linha temos desde Tapetes 
Belgas como os Egípcios Ego, 
Apex, Royalty e outros.

Modernos ou con-
temporâneos
Linhas atuais com desenhos geo-
métricos, patchwork,listrados ou 
lisos com textura caracterizam 
este estilo de tapetes. Você vai 
encontrar varias linhas com este 
estilo, veja qual o cliente mais se 
identifica e pronto. 

Aubusom
Na pequena cidade francesa de 
Aubussom no século 18 surgiu 
um estilo de artesanato onde o 
cotidiano da população era retra-
tado com muito romantismo em 
belíssimas tapeçarias que mais 
tarde iriam decorar os palácios 
dos reis e nobres da época.Atual-
mente este tipo de tapeçaria é 
feita ainda em teares manuais na 
China, temos réplica destes ma-
teriais que você pode conferir na 

linha Victoria que não deixa a 
desejar e não custa uma fração 
dos verdadeiros.

Você também vai ver este estilo 
de desenho nas linhas belga e 
egípcia Casablanca.

Kelim
Palavra de origem turca que signi-
fica dupla face, o kelim surge atra-
vés de um firme entrelaçamento 
entre a urdidura (vertical) e a 
trama (horizontal) que é puxada 
firmemente para baixo formando 
o desenho.

Quanto mais complexo o desenho 
maior habilidade e tempo exigira 
do artesão que habilmente mani-
pula os fios.

As linhas mais fáceis de fazer são 
de listras como a Linha Kilim Stri-

pes, já as mais elaboradas requer 
um tempo maior como o Pat-
chwork e Aubussom e conse-
quente o valor do produto 
aumenta.



Tradicional ou 
Clássico
São os desenhos que nos lem-
bram os tapetes desde o princi-
pio como os tradicionais persas 
com desenhos florais e meda-
lhões.

O consumidor deste estilo de 
tapete normalmente é uma casal 
mais velho e conhecedor das 
qualidades do produto,com um 
poder de compra maior,normal-
mente os tamanhos maiores são 
mais vendidos.

No mercado da decoração e 
tapetes há um ciclo onde o clássi-
co tem sempre seu espaço 
garantido.

Nesta linha temos desde Tapetes 
Belgas como os Egípcios Ego, 
Apex, Royalty e outros.

Modernos ou con-
temporâneos
Linhas atuais com desenhos geo-
métricos, patchwork,listrados ou 
lisos com textura caracterizam 
este estilo de tapetes. Você vai 
encontrar varias linhas com este 
estilo, veja qual o cliente mais se 
identifica e pronto. 

Aubusom
Na pequena cidade francesa de 
Aubussom no século 18 surgiu 
um estilo de artesanato onde o 
cotidiano da população era retra-
tado com muito romantismo em 
belíssimas tapeçarias que mais 
tarde iriam decorar os palácios 
dos reis e nobres da época.Atual-
mente este tipo de tapeçaria é 
feita ainda em teares manuais na 
China, temos réplica destes ma-
teriais que você pode conferir na 
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DESENHOS E ESTILOS

linha Victoria que não deixa a 
desejar e não custa uma fração 
dos verdadeiros.

Você também vai ver este estilo 
de desenho nas linhas belga e 
egípcia Casablanca.

Kelim
Palavra de origem turca que signi-
fica dupla face, o kelim surge atra-
vés de um firme entrelaçamento 
entre a urdidura (vertical) e a 
trama (horizontal) que é puxada 
firmemente para baixo formando 
o desenho.

Quanto mais complexo o desenho 
maior habilidade e tempo exigira 
do artesão que habilmente mani-
pula os fios.

As linhas mais fáceis de fazer são 
de listras como a Linha Kilim Stri-

pes, já as mais elaboradas requer 
um tempo maior como o Pat-
chwork e Aubussom e conse-
quente o valor do produto 
aumenta.



Esperamos que este material 
tenha contribuído com seu 
conhecimento sobre tapetes.

wwww.abdallaimports.com.br
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OBRIGADO!

Saiba mais acessando nosso site

Rua Dona Ana Neri, 1271 
Cambuci | São Paulo | SP

11 3272-1033
abdalla@abdallaimports.com.br

Visite nosso Showroom!


