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Palavra do
Diretor:

Nada dura para sempre, nem dor, nem alegria, tudo na vida é
sobre aprendizagem e sobre como seguir em frente. Nem
nossas vidas duram para sempre nesse mundo. Então porque
ficamos tão preocupados com as derrotas e fracassos?
Se você fracassou, pense que isso não dura para sempre, e se
você atingiu o sucesso, lembre-se sempre que isso também
não dura para sempre, mas se você souber tirar uma lição de
cada fato que acontece com você, terá menos dores e mais
alegrias. A arte de viver faz sentido.

Saudações, Luís Fabiano Ferreira

Fazendo parte da História

Coleção Garden

Nossa história com a Estilotex é de longa data, fomos
aprendendo e crescendo juntos. Quando, há mais de 15 anos
atrás, conhecemos o tecido para pintar da Estilotex, ficamos
impressionados com a qualidade e cor, era o que nós
precisavamos para as nossas pinturas. Mesmo com tal
qualidade, a Estilotex não parou de investir, de pesquisar e de
ouvir os artesãos e até hoje é assim. Nós artesãos nos
preocupamos muito com a qualidade da matéria prima que
usamos, pois dedicamos horas e até dias, fazendo uma peça,
colocamos em cada detalhes muito de nós, da nossa essência,
da nossa história e quando finalizamos uma peça, ela se torna
única, ímpar. A Estilotex sempre se preocupou com todo o
processo, a empresa não faz apenas um tecido para pintar, mas
sim o MELHOR tecido para pintar, escolhido pelos mais
queridos artesãos. Trabalhar com a Estilotex é ter a certeza de
um produto de excelente
qualidade e confiança, com um
mix de produtos fantástico a
Estilotex agrega VALOR aos
nossos trabalhos. Nós usamos
e recomendamos Estilotex!

Agora vamos falar de uma coleção apaixonante que traz a
doçura e a delicadeza para compor a sua arte! Estamos falando
da Coleção Garden, que lançamos neste mês de fevereiro.
Apenas uma estampa com nove opções de cores, que são
curingas para valorizar e facilitar a combinação das estampas.
Acesse o site da Estilotex e conheça toda a coleção Estilotex.

Luis Moreira e Iran Silva
Artesãos

Coleção Flamingo

Coleção Yoga Dog
Clique aqui

Você já deve ter visto muito por aí um pássaro rosinha, com
pernas longas e um bico preto alongado. Estamos falando da
estampa de flamingo, que virou tendência fashion no mundo
todo! Sabendo disso a Estilotex lança a Coleção Flamingo. Este
pássaro estampa bolsas, nécessaire, almofadas e também
pode fazer parte das mais diversas decorações. Os flamingos
caíram mesmo no gosto popular! As artesãs, blogueiras e
fashionistas já desfilaram com sua estampa de flamingo pelas
redes sociais, que encanta as mulheres por ser um pássaro
delicado e elegante ao mesmo tempo. Quer conhecer Coleção
Flamingos da Estilotex?

Clique aqui

Clique aqui

Se você é um orgulhoso proprietário de um cão, provavelmente
você já ouviu os termos “Doga”, “Ioga Canino”, “Yoga Dog” e
outros sinônimos que se referem a uma tendência que surgiu há
alguns anos nos Estados Unidos e que se espalhou ao redor do
mundo. À primeira vista, a ideia pode parecer surpreendente e
difícil de imaginar, mas as ilustrações agradaram a todos que
são apaixonados por yoga e um peludo de quatro patas. Por
isso, atendendo a muitos pedidos lançamos a Coleção Yoga
Dog muito delicada que vai encantar com o cachorrinho da raça
Pug se divertindo em muitas posições de Yoga. Quer conferir a
Coleção Yoga Dog da Estilotex?

Estilotex na Rio Artes Manuais 2018
Do dia 21 à 25 de Março estaremos na Rio Artes Manuais no
Centro de Convenções SulAmérica no Rio de Janeiro.
Convidamos a todos para prestigiarem o grande evento, pois lá
você encontra tudo sobre o mundo do artesanato: tendências,
dicas, cursos, passo a passos, notícias, técnicas, novidades,
vídeos e muito mais. Esperamos por vocês!

Canal Estilotex
Agora uma SUPER novidade para quem ama passo a passo,
todas as quintas-feiras tem vídeo novo no canal Estilotex,
uma parceria com o Ateliê Arte da Bê para levar arte e
conhecimento até você.
Acesse já!

