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A UZ Utilidades é uma das 10 marcas do Grupo K1, o maior grupo moveleiro da América Latina. 

Localizado em Tupandi/RS, possui mais de 200 mil m² de área fabril e 1700 colaboradores. Um 

Grupo de grande atuação em nível nacional, com mais de 45 mil pontos de venda pelo país e de 

forte expressão no mercado internacional atendendo clientes em mais de 40 países, como Estados 

Unidos, Inglaterra e Argentina, entre outros.  

 

Os produtos da UZ Utilidades atendem as necessidades do consumidor, aliando funcionalidade e 

versatilidade com beleza e design. As linhas Descomplica, Pia Bonita, Armazenar, Potes, Ginga, 

Brindar, Mesa Posta, Higienizar, Lixeiras, Kits, Decorar e agora também com a nova linha 

Lavanderia, formam uma solução completa e moderna para os lares brasileiros. 

 

Aproveitando o momento da maior feira de utilidades domésticas da América Latina, a UZ 

Utilidades está realizando o lançamento de sua nova linha de produtos. 

 

De lançamentos, teremos a linha Lavanderia para deixar tudo em seu devido lugar. Disponível em 5 

cores, em polipropileno, o produto possui um design inovador, que leva para a dona de casa mais 

versatilidade para as tarefas do dia a dia. A nova linha conta com bacias de 8,5L e 14L, baldes de 

8,5L e 12L, porta sabão em pó além de cestos organizadores. 

 

Sobre o stand, esse ano a UZ trará vida ao nosso local com os nossos produtos. Eles farão parte de 

toda construção da decoração e deixará tudo diferenciado. Além disso, teremos um espaço 

“instagramável” onde os visitantes poderão fazer vídeos e fotos num local criado especialmente 

para isso.  Contaremos com a visita de celebridades parceiros para abrilhantar ainda mais nosso 

stand.   

 

A UZ também estará divulgando aos seus clientes e parceiros, todo o plano de marketing para 2022, 

onde a marca estará atuando fortemente em publicações nas redes sociais e em ações de TV em rede 

nacional, junto a programas de grande relevância para o público de interesse da marca em parceria 

com a emissora SBT. 
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