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TREINAMENTO – TRASSUS TAPETES
1 ‐ APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
Nossa empresa foi fundada em Portugal há oito anos, atendendo com muito sucesso o mercado
Europeu. Em 2008 inaugurou sua primeira loja de decoração em Moçambique, na África. Hoje na África já
são dez grandes lojas, atendendo as várias necessidades de decoração, não só em tapetes, mas também
com diversas peças e artigos
No Brasil, nossa empresa tem quase quatro anos, trabalhando exclusivamente com tapetes de alta
decoração. Temos representantes e vendedores, levando nosso produto a todos os estados de nosso país.
Temos uma política de atender e tratar o cliente com maior proximidade e agilidade, facilitado por sermos
uma empresa de menor porte, realizando isso com sucesso.
Por todos estes motivos, temos conquistado mercado e clientes em todo Brasil.

2 ‐ HISTÓRIA DO TAPETE
Não é possível datar o momento exato do aparecimento do primeiro tapete oriental; o certo é que
servia de proteção contra a friagem do chão, dispensando o uso de couro de animais. Um conto islâmico diz
que Lockman, o sábio (um contador de fábulas do tempo do rei David 1011‐972 a. C.) observou a arte de
tecer de uma abelha, e com essa pedra fundamental começou a arte de tecer tapetes; outro, fala do rei
Dschamed falando ao filho sobre o rei Thumraths: "ele ensinava ao povo muitas coisas úteis, entre elas a
arte de tecer, bordar e atar". Podemos verificar que a arte de tecer tapetes originou‐se há milhares de
anos, e até hoje não perdeu o seu fascínio.
O tapete mais antigo conhecido foi descoberto em 1949 no Monte de Altai, no sul da Sibéria, por
um grupo de arqueólogos soviéticos. S. J. Rudenko, diretor da expedição, relata: "ao desenterrar tumbas de
príncipes, nos deparamos com um artístico tapete guardado e conservado num invólucro de ferro"; datado
da era antes de Cristo.
Há tapetes, que igualmente ao do Monte Altai, foram encontrados em expedições arqueológicas, e
que hoje fazem parte do acervo cultural de vários museus, como o de Berlim. Entre estes, está o tapete
Sedschuk do Ala‐ed‐din‐Moschee de Konia, que reinou no século XIII, em Fosfat (velho Cairo); o tapete
sacro da Tumba da Mesquita do Sheik Safi de Ardebil, do século XVI; da mesma época, temos os tapetes de
caça vienense que estão no museu Poldi Pezzoli em Mailand.
O tapete representa uma parte exótica do Oriente. Estendido sob os nossos pés, eles guardam
segredos contados pelas mãos que o ataram, professando uma religião diferente. Eles nos convidam a sair
da rotina do nosso cotidiano e fazer uma viagem encantada às 1001 noites.
Fonte: http://www.tapetesorientais.com.br/
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3 ‐ TIPOS DE TAPETES
3.1 ‐ TAPETES MECÂNICOS SINTÉTICOS
São tapetes feitos em máquinas semiautomáticas (teares – ver fig. 1), onde um conjunto de mais de
1000 agulhas trabalham em conjunto transpassando os fios que geralmente são feitos de poliéster em
alturas reguláveis. Em seguida, no verso do tapete é passada uma camada de cola e posterior colagem do
forro, que geralmente é feito de algum tecido grosso e resistente como o brim em algodão 75% / poliéster
25%, assim aumentando o atrito com o piso.

Figura 1 – Tear Automático de Agulhas

3.2 ‐ TAPETES MANUAIS SINTÉTICOS
São tapetes feitos à mão, em teares manuais, onde o fio de poliéster é amarrado nó a nó em uma
trama de algodão e poliéster (ver fig. 2), que garante a este tipo de tapete maior durabilidade e maior
fixação do fio no forro, evitando queda dos mesmos. Em seguida, no verso do tapete é passada uma
camada de cola e posterior colagem do forro, que geralmente é feito de algum tecido grosso e resistente
como o brim em algodão 75% / poliéster 25%, assim aumentando o atrito com o piso. As Bordas são
arrematadas à mão, com agulha e barbante colorido, em seguida é aplicada uma fita de cadarço sarjado na
borda para aumentar a resistência da costura. Os tapetes manuais tendem a não apresentam marcas de
uso com o tempo, por isso seu preço é maior que o tapete feito à máquina.
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Figura 2 – Família Indiana produzindo tapetes.

4 ‐ APLICAÇÃO DOS TAPETES NOS AMBIENTES
Não existe uma regra rígida para aplicação de tapetes nos ambientes. No entanto há um senso
comum entre arquitetos e decoradores quanto combinação de cores, tamanhos e altura dos fios.

4.1 – QUANTO À COR
Atualmente as cores mais vendidas são as neutras e terrosas como nosso BEIJE (bege ou trigo),
SAND (berinjela ou marrom), FENDI (dourado), PRATA (prata), CRÚ (branco perolado) E DARK GOLD
(mescla de marrom, bege e dourado), pois os decoradores usam móveis com cores mais quentes ou
estampas e deixam o tapete como puro complemento, não tirando a atenção dessas montagens.
No entanto os tapetes de cores mais vibrantes como nosso RED (vermelho), FUCCIA (rosa magenta),
VIOLET (roxo), BLUE (azul), YELLOW (amarelo), estão cada vez mais conquistando espaço, pois há algumas
tendências como a própria COLOR BLOCK*, de se usarem objetos mais neutros e dar destaque em algum
detalhe, e o tapete pode ser essa escolha.
* Definições da web
Forte tendência para o Verão 2012. Como o próprio nome diz são blocos de cores que mistura diversas
cores vibrantes em um mesmo look. As cores podem ser próximas (como laranja e vermelho ou diversos
tons de verde) ou completamente opostas (como verde e rosa ou laranja e azul).
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Fonte: http://moda.familiaextra.com.br/glossario‐da‐moda‐7/

4.2 – QUANTO AO TAMANHO
Assim como a escolha da cor não possui uma regra rígida, vamos apresentar o que é comumente utilizado
em decoração atualmente.
A Trassus trabalha com as seguintes medidas padrões:
150x200cm, 200x250cm, 200x300cm, 250x350cm, 300x400cm e redondo Ø200cm.
Excepcionalmente trabalhamos com alguns tamanhos diferenciados em linhas específicas, vide tabela de
preços Trassus.
Em salas de estar, deve‐se deixar o tapete delimitando o ambiente entre os sofás, poltronas, racks, mesas
de apoio, etc.
É liberado colocar parte do tapete debaixo dos móveis a fim de ajustar o excedente de alguma borda.
O que se indica é deixar o tapete rente ao final dos móvel ou maior, jamais menor. Vejam alguns ambientes
abaixo:
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4.3 ‐ QUANTO À ALTURA DOS FIOS
A Trassus possui uma variedade de altura de fios, de acordo com o gosto e principalmente com o local onde
o tapete vai ser utilizado.
Tem se por referência o uso de tapetes de fios baixos (de 10 a 20mm) em salas de jantar e offices
(escritórios) devido a facilidade de movimentação das cadeiras e o deslize maior dos rodízios destas.
E nas salas de jantar ainda se tem outra vantagem, a facilidade de se limpar resíduos de comida quando
caem sobre ele.
Nesta linha temos o tapete modelo Kapa (17 mm), Flash (17 mm) e o Sweet (12 mm).
Já a linha de pelos altos (fios longos entre 30 e 85 mm) pode ser usada em salas de estar, home theater,
quartos, closets, etc., ou seja, em lugares onde não tenha uso de cadeiras, pés com rodízios e alimentação.
Nesta linha temos o tapete modelo Sigma (30 mm), Sunny (25 mm), Kenzo e Clean (35 mm), Kota (60mm)
e o maior de todos os fios o Hair (85 mm).
O modelo Hair é o mais luxuoso dos tapetes que vendemos, pois como ele tem seus fios longos, apresenta
um efeito de movimento no ambiente, além de apresentar na sua composição uma lã sintética na sua base,
o que lhe oferece maior conforto ao caminhar sobre ele, além de auxiliar na disposição embaralhada dos
fios, não deixando‐os orientados todos para o mesmo lado. Segue abaixo uma foto deste tapete:

Tapete Hair Dark Gold
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5 ‐ POSSIBILIDADES DE FORNECIMENTO
A Trassus possui uma linha completa em tapetes tipo Shaggy (peludos). Veja abaixo um resumo:

MODELO

SIGMA

KAPA

KOTA

SUNNY

FLASH

KENZO

CLEAN

HAIR

SWEET

COMPOSIÇÃO
/ ALTURA FIO

POLIÉSTER
30mm

POLIÉSTER
20mm

POLIÉSTER
60mm

POLIÉSTER
25mm

POLIÉSTER
17mm

POLIÉSTER/VIS
COSE 35mm

POLIÉSTER/VIS
COSE 35mm

VISCOSE
85mm

VISCOSE
12mm

PAÍS /
MÉTODO
FABRICAÇÃO

CHINA /
MECÂNICO

CHINA /
MECÂNICO

CHINA /
MECÂNICO

CHINA /
MECÂNICO

CHINA /
MECÂNICO

INDIA /
MANUAL

INDIA /
MANUAL

INDIA /
MANUAL

INDIA /
MECÂNICO

BLACK

BLACK

BEIJE

BLACK

BLACK

BEIJE

BEIJE

CRÚ

BEIJE

CRÚ

BEIJE

BROWN

SAND

BEIJE

BROWN

BROWN

DARK GOLD

BROWN

FENDI

GREY

GREY

FENDI

RED

BLACK

BLACK

GREY

GREY

FUCCIA

RED

RED

PRATA

GREY

GREY

GREY

RED

SAND

CORES

CORES

GREY
PRATA
SAND

VIOLET

NAS CORES
BEIJE E RED
NÃO TEMOS
170X240
MAIS. NAS
CORES
BROWN E
GREY NÃO
TEMOS
AINDA O
150X200cm.

PURPLE

Abaixo dos nomes dos modelos se podem ver a composição dos fios, altura dos mesmos, país de origem e
método de fabricação empregado.

6 ‐ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
6.1 ‐ MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Para conservar seu tapete em boas condições será muito importante saber fazer uma boa
manutenção.
Recomendamos Instalar barreiras de contenção (como capachos etc.) nas áreas de acesso externo,
visando obter maior retenção de partículas (sujeira) e umidade. Os capachos maiores podem eliminar ate
90% da sujeira e umidade trazida da rua. Isso reduz a frequência e intensidade de limpeza dos ambientes.
Rotacione seu tapete a cada 3 meses para assegurar o desgaste homogêneo das fibras e evitar que
um lado fique mais desbotado que o outro.
Armazenamento: Sempre que for guardá‐lo, enrole o tapete no sentido do comprimento. Não
deixar acumular a sujeira.
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O tapete não denuncia a quantidade de pó acumulada entre o pelo, fazendo com que o consumidor
equivocadamente acredite que seja possível limpá‐lo com uma frequência menor do que se limpa pisos
duros (ex.: cerâmicas, madeiras, pedras etc.)
O ácaro, o grande responsável pela alergia respiratória, está presente na poeira que está sobre o
carpete/tapete, mas também estão nas roupas de cama, colchões, travesseiros, brinquedos, cortinas etc.
Uma boa dica é seguir a mesma frequência com que é retirada a poeira dos móveis. Assim, quantas
vezes o pó sobre os móveis for retirado, quantas vezes o carpete/tapete deverá ser aspirado.
Deve‐se realizar a aspiração devagar e em toda a área do carpete, passando o bocal do aparelho de
três a cinco vezes no mesmo local. A aspiração deve ser realizada com maior frequência nas linhas de maior
tráfego de pessoas.
É muito importante realizar a remoção imediata de manchas para evitar um dano permanente ao
tapete.
Periodicidade:
• Ambientes Residenciais com manutenção preventiva: recomenda‐se limpeza total anualmente.
• Ambientes Residenciais sem manutenção preventiva: recomenda‐se limpeza total bimestralmente ou
semestralmente, dependendo do tráfego de pessoas.

6.2 ‐ MANUTENÇÃO GERAL
Lavagem a Seco: Procure lavanderias especializadas para fazer este trabalho;
Não colocar o tapete em superfícies com alta temperatura. Não passar a ferro; Nunca usar escovas
rotativas estilo enceradeira. Isso poderá agredir os fios fisicamente, arrancando‐os;
Nunca lavar o seu Tapete Trassusdecor com água em abundância, enxágue, centrífuga, lavação com
jato ou imersão total em água (nunca deixar de molho); Para não marcar ou vincar, não pendurar em varal;
Evitar exposição ao sol. Sempre arejar a sombra;
Usar vassouras com cerdas macias, o uso de vassouras com cerdas muito duras, podem agredir as
felpas;
Certifique‐se que o local onde será depositado o tapete esteja bem seco e limpo. Umidade poderá
causar mau cheiro depois de algum tempo;
Não colocar vasos de plantas naturais, que possuam terra e umidade, sobre o tapete; Diariamente
fazer aspiração com o aspirador de pó, usando o bocal liso (cilíndrico) geralmente usado para limpar cantos
e frestas. Não utilizar o bocal para piso, que possui cerdas, pois estas cerdas podem ofender os fios,
desfiando a ponta, tirando o brilho e a beleza do seu tapete.
Com o tempo e o uso, todo o carpete/tapete acumula sujeira que a limpeza regular não é capaz de
remover. Nestes casos, é necessário realizar uma limpeza profunda, com auxílio profissional.

6.3 ‐ ORIENTAÇÃO GERAL
Ao passar aspirador, o surgimento de “sombras” é uma característica de carpetes/tapetes de pelo
cortado. São áreas claras e escuras que aparecem devido à inversão do sentido das fibras, gerada pela
circulação sobre o produto. Para minimizar esse efeito, durante a aspiração da poeira, deve‐se passar o
aparelho em um único sentido.
Nos primeiros dias de uso, poderá ocorrer o desprendimento de alguns filamentos, em decorrência
do processo de fabricação e de instalação do carpete. Após a utilização de aspirador de pó por algumas
vezes, isto não ocorrerá mais. Em caso de tapetes com infestação por traças, pode ser utilizada Naftalina
(C10H8).
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A umidade do ar colabora com a proliferação de elementos alergênicos em tapetes e carpetes.
Em épocas de chuvas constantes, o melhor é guardá‐los e retirá‐los apenas nos períodos de
estiagem.

6.4 ‐ REMOÇÃO DE MANCHAS
Sempre coloque o produto de limpeza sobre o pano. Nunca, diretamente sobre o tapete. Evite
molhar em excesso. Absorva o máximo possível de água e de resíduos de detergente, pressionando um
pano de algodão alvejado ou papel absorvente. Repita a operação quantas vezes sejam necessárias.
Resíduos de produtos de limpeza podem acelerar o desbotamento dos fios, por isso, recomenda‐se
aplicar a menor quantidade possível de produto de limpeza e retira‐lo totalmente. Em qualquer caso, limpe
sempre das beiradas da mancha para o centro, para evitar que ela aumente.
Não use tira‐manchas ou qualquer outro produto químico antes de limpar bem (o máximo) os
resíduos sólidos.
Não nos responsabilizamos pelo não desaparecimento das manchas.
Segue abaixo uma tabela resumida de como tirar determinados tipos de manchas:
1º PASSO

2º PASSO
-

3º PASSO

Enxugue com pano seco
ou papel absorvente.

AÇÚCAR

Passe um pano úmido com água mor
na sobre a mancha, sem esfregar.

BALAS, DOCES
CHOCOLATE

Passe um pano umedecido com água
e sabonete de glicerina sobre a
mancha.

Aplique uma solução**
com pano úmido.

CAFÉ

Aplique gelo sobre a mancha.

Passe um pano umede
cido com detergente.

CERVEJA

Retire o excesso com um pano úmi
do com água morna, sem esfregar.

-

Passe um pano umedeci
do com água e sabão.

-

Enxugue com pano seco
ou papel absorvente.

CHÁ

Passe um pano úmido com amonía
co diluído sobre a mancha.

-

Passe um pano umedeci
do com detergente.

-

Enxugue com pano seco
ou papel absorvente.

CHICLETE

Passe um pano umedecido com
benzina.

Enxagüe com água morna.

FRUTAS
REFRIGERANTE

Aplique uma solução** com pano
úmido.

Enxugue com pano seco
ou papel absorvente.

GRAXA DE
SAPATO

Retire o excesso com solvente para
limpeza a seco, sem esfregar.

Passe um pano umedecido
com detergente.

Enxugue com pano seco
ou papel absorvente.

LÁTEX

Passe um pano umedecido sem
detergente.

Enxagüe com água morna.

Enxugue com pano seco
ou papel absorvente.

LEITE
Passe um pano umedecido com água
(realizar a opera - e sabonete de glicerina sobre a
ção duas vezes)
mancha.
ÓLEO
GORDURA

Retire o excesso com um pano ume
decido do com álcool, sem esfregar.

Enxugue com pano seco
ou papel absorvente.
Enxugue com pano seco
ou papel absorvente.

-

Enxugue com pano seco
ou papel absorvente.

Enxugue com pano seco
ou papel absorvente.
-

TINTA
(realizar a opera - Passe um pano umedecido com
thinner.
ção duas vezes)

Passe um pano umedeci
do com água e sabão.
Retire o excesso com
solvente próprio para
limpeza a seco.

morna (misture bem).
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-

Enxugue com pano seco
ou papel absorvente.
Enxugue com pano seco
ou papel absorvente.

7 – GARANTIA
A Trassus oferece uma garantia de seis meses após a data da emissão da Nota Fiscal (da Trassusdecor), ou
seja, acima da exigida por lei, que é de três meses.

7.1 – COBERTURA DA GARANTIA
Como todo produto, a garantia não cobre mau uso do produto ou uso fora das especificações
descritas na etiqueta, ou seja, por exemplo, nada abaixo serve caso o tapete seja lavado com água (imersão
ou jato).
Segue abaixo uma pequena tabela explicando o que a garantia cobre e o que não:
Item
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12

13

Problema
Garantia Resolução
Soltando fios (sem puxar com as mãos)
Sim
Troca do Tapete
Soltando fios (puxando com as mãos)
Não
‐
Soltando o forro
Sim
Colagem do forro
Soltando a fita da bainha
Sim
Costura da bainha e colagem
Desbotamento (sem exposição ao sol)
Sim
Troca do Tapete
Desbotamento (com exposição ao sol)
Não
Troca do Tapete
Fora do esquadro (após alguns meses
Não
‐
de uso) acima de 2cm
Fora do esquadro (na chegada do
Sim
Realinhamento do Tapete
tapete ao cliente) acima de 2cm
Fora das dimensões nominais (acima de
Sim
Corte e costura da bainha na medida correta
1% da medida nominal)
Fora das dimensões nominais (abaixo
Sim
Troca do tapete ou oferecimento de
de 1% da medida nominal)
desconto devido à menor área
Não
Pois não temos como cobrar da
Fundo ou borda rasgada devido ao
transportadora o seguro.
transporte sem assinatura de recusa da
nota fiscal no ato do recebimento da
mercadoria
Sim
Troca do tapete ou oferecimento de
Fundo ou borda rasgada devido ao
desconto devido ao problema encontrado
transporte com assinatura de recusa da
nota fiscal no ato do recebimento da
mercadoria
Cor fora do padrão das amostras
Não
Todos os tapetes podem apresentar uma
(tonalidade um pouco diferente)
pequena diferença em relação à amostra,
devido às diferentes partidas de tingimento
dos fios.

PERGUNTAS FREQUENTES
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