
 
 

Nadir Figueiredo traz novidades em produtos que aliam beleza e 

praticidade ao dia a dia 

 

Lançamentos do 1º semestre deste ano são apresentados com 

exclusividade durante a 40ª ABUP Home & Gift, em São Paulo 

 

São Paulo, 11 de fevereiro de 2020 – Nadir Figueiredo, líder brasileira de 

utensílios domésticos em vidro, apresenta novos produtos e amplia o portfólio 

para o primeiro semestre. Os lançamentos são opções diferenciadas e de 

qualidade que aliam beleza e praticidade na cozinha, desde o preparo das 

refeições até o momento de servi-las. Essas e outras novidades também 

serão apresentadas durante a 40ª ABUP Home & Gift, feira que acontece em 

São Paulo, de 14 a 17 de fevereiro. 

 

Marinex Opaline 

 

A linha Marinex apresenta como 

novidade o Conjunto de Assadeiras 

Marinex Opaline, feito em vidro 

temperado branco. Os produtos possuem 

alta resistência, não apresentam 

porosidade e foram elaborados com alças 

ergonômicas, que facilitam o momento de levar a receita ao forno e retirá-la dele, 

além de garantir beleza e facilidade no momento de servir. Outra novidade é a 

Forma para Bolo Marinex, que é perfeita para testar receitas diferentes. Preços 

sugeridos: R$ 109,00 – Conjunto Marinex Opaline – e R$ 29,90 – Forma para 

Bolo. 

 

 

Copo Americano – tigelas 

 

Para a icônica linha Copo Americano, a Nadir Figueiredo traz nova opção de 

tigela em duas versões de 1 litro. Elaborada com o renomado design americano, 

a novidade pode ser utilizada desde o preparo até o momento das refeições. 

Com tampa disponível em quatro cores diferentes, o novo modelo de tigela da 

linha Copo Americano é ideal para armazenar alimentos e gera praticidade na 

hora da limpeza. Preços sugeridos: R$ 25,00 

com tampa e R$ 16,90 sem tampa. 

 

 



Linha Nadir 

 

O destaque da linha Nadir é o jogo de 8 peças 

Barone e Dubai. O kit conta com as clássicas 

taças Barone, que são resistentes e possuem 

design arrojado para os públicos mais 

exigentes, e os copos Dubai, elegantes, que 

podem ser utilizados para diversos tipos de 

bebidas A linha Nadir também apresenta como novidade o conjunto Ginga, 

composto por quatro copos e uma jarra, para refeições e mesa posta em 

momentos perfeitos com os amigos e a família. Preços sugeridos: R$ 89,90 

– Jogo Dubai e Barone – e R$ 45,90 – Conjunto Ginga.  

 

 

Duralex  

 

Com peças de vidro temperado, a linha Duralex dá beleza à 

mesa posta. Este semestre, a marca traz o aparelho de jantar 

Jasmin, com pratos rasos, fundos e de sobremesa em 

desenho clássico e tonalidade branca com brilho intenso para 

compor a mesa com elegância e leveza. Os pratos Jasmin 

têm a praticidade e a resistência do vidro – são mais 

resistentes a impactos, reduzindo o risco de acidentes e 

permitindo maior vida útil. Preço sugerido: R$ 139,90. 

 

 

 

Conjunto Nature 

 

Já a marca SM apresenta o conjunto Nature, composto por 

quatro copos e uma jarra. Os itens são ideais para o dia a 

dia, em refeições com amigos ou familiares pois são feitos 

em vidro resistente que garantem praticidade também na 

hora da limpeza. Preço sugerido: R$ 45,90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assadeiras Ovais Sempre 

 

A Nadir Figueiredo apresenta o conjunto de 

Assadeiras Ovais Sempre, composto por duas 

assadeiras – uma de 2,5 litros e outra de 1,5 litro. O 

novo conjunto, ideal para preparar, assar e servir, é 

produzido em vidro temperado, que facilita a limpeza e 

traz mais resistência e praticidade ao cotidiano.  Preço sugerido: R$ 55,00. 

 

 

A Nadir Figueiredo apresenta esses e outros lançamentos durante a 40ª 

ABUP Home & Gift, que acontece em São Paulo, de 14 a 17 de fevereiro em 

um estande de 420 m².  

 

Serviço 

40ª ABUP Home & Gift  

14 a 16 de fevereiro, das 10 às 19 horas 

17 de fevereiro, das 10 às 17 horas 

Local: São Paulo Expo 

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1.5 – Vila Água Funda – São Paulo 

(SP) 

Localização do estande: AV-B / R-12 – Estande 318 

 

Sobre a Nadir Figueiredo 

A Nadir Figueiredo é líder brasileira de utensílios domésticos em vidro e a 5ª maior 

indústria vidreira do mundo. Com sede em São Paulo, a empresa está presente em 120 

países e em 100 milhões de lares, restaurantes e bares. Apresenta um portfólio 

completo de copos, taças, potes, assadeiras, refratários e tigelas para sobremesa, e 

está há mais de um século presente no dia a dia das pessoas. Fabricante das marcas 

Nadir, Marinex, Duralex, Sempre, Colorex e Copo Americano, também possui produtos 

licenciados da Disney e da Coca-Cola, embalagens em vidro e área promocional para 

as empresas.   

 

Informações para a imprensa | Ketchum 

Bruna Lima – Atendimento de contas (11) 5090 8926 – bruna.lima@ketchum.com.br 

Manuela Pelegrina – Assistente (11) 5090 8900 ramal 8483 – 

manuela.pelegrina@ketchum.com.br  
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