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Arte nos mínimos detalhes



A ARTE DE FAZER 
CORTINAS COM ARTE

Arte é um estado de inspiração. É a capacidade de transformar o comum 

em belo, o funcional em emocionante. É ter a inspiração para construir 

uma obra cujo objetivo é também inspirar. Para a Ita Persianas, produzir 

é criar. Produzir cortinas e persianas é criar obras inspiradoras, objetos de 

decoração únicos, complementos essenciais para ambientes especiais. 

Para nós, produzir é criar arte nos mínimos detalhes.
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MISSÃO

VISÃO

VALORES

Impactar consumidores através de produtos inovadores e diferenciados, resultando/fortalecendo em relacionamentos de 

longo prazo com nossos clientes.

Ser a marca de persianas e cortinas mais respeitada e admirada do Brasil.

CORDIALIDADE no atendimento e nas relações internas

TRANSPARÊNCIA no fluxo de informações com clientes e consumidores

METICULOSIDADE no desenvolvimento de nossos produtos

QUALIDADE DE VIDA como princípio primordial para equipe e clientes

RESPONSABILIDADE social e ambiental
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HISTÓRICO
Quando nasceu, em setembro de 2001, a Ita 

Persianas tinha um propósito claro: inovar. 

De lá para cá, muita coisa mudou. A equipe 

cresceu, a área de atuação foi se ampliando 

exponencialmente, os equipamentos foram se 

modernizando, o leque de produtos se tornando 

cada vez mais diversificado, o número de clientes 

se multiplicando. Tudo isso porque inovação 

continua sendo a grande prioridade da Ita.

 

Hoje, a ITA é uma das empresas de persianas do 

mercado nacional que possui a mais completa 

linha de produtos e seguramente é a empresa que 

possui o maior índice de industrialização própria 

das persianas, desde a produção de insumos como 

cabeceiras e bases até a entrega das cortinas e 

persianas finalizadas.
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ATUAÇÃO

A produção da Ita Persianas divide-se 

em dois setores distintos: a fabricação de 

cortinas e persianas, desde os modelos 

mais clássicos aos mais inovadores, e a 

indústria de componentes, responsável 

por produzir cabeceiras, bases, trilhos 

e tubos para consumo próprio e para 

diversas fábricas do Brasil e América 

Latina, assim como serviços de pintura 

eletrostática para o mercado em geral.
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INSTALAÇÕES

A planta industrial, que conta com 

mais de 80 colaboradores, encontra-

se instalada em um espaço de 

aproximadamente 3.000 m2 de área 

construída na cidade de Juiz de Fora-MG.

Com equipe altamente qualificada, 

maquinário de útima geração, três linhas 

de pintura distintas, montagem de 

mostruários e frota rodoviária própria, a 

Ita é uma das maiores e mais completas 

fabricantes do país.
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INOVAÇÃO

Inovar é palavra de ordem. Sempre. Investir em novas 

tecnologias, novas matérias-primas, novas formas de 

exibir os produtos. E novas maneiras de dar um toque de 

arte em cada detalhe.
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Classic
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Classic
LINHA
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HORIZONTAL, UM CLÁSSICO

A mais clássica e tradicional das persianas nunca perde 

seu espaço. Com o charme rústico da madeira ou com o 

ar moderno do alumínio, a praticidade da Horizontal Ita 

combina com qualquer ambiente.
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VERTICAIS EM SEU MÁXIMO

A versatilidade da persiana Vertical a coloca 

como um dos grandes trunfos do mercado 

de decoração. Fabricada em alumínio, PVC 

ou tecido, a Vertical Ita se adapta desde o 

ambiente mais simples ao mais sofisticado 

com a mesma elegância e grande controle 

de luminosidade.
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Advance
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Advance
LINHA
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ROLÔ

Beleza, praticidade e discrição. Esses são os principais 

atributos da cortina Rolô. Quando abertas, decoram e 

bloqueiam com eficácia a luz, quando enroladas, quase 

não são notadas. Simples e eficientes, sempre.



24



25



26



O CHARME DA ROMANA

A Romana é um produto inconfundível. Seu acabamento 

empresta um charme clássico ao ambiente, tornando-se um 

elemento de destaque na decoração.
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PAINÉIS E SUA IMPONÊNCIA

Pensado para cobrir grandes áreas e espaços amplos, o 

Painel decora paredes inteiras, fecha amplas superfícies de 

vidro e ainda atua como divisória de ambientes. Sempre 

elegante, sempre imponente.
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ECLIPSE: UM TOQUE DE MISTÉRIO

Conquistando cada dia mais arquitetos e decoradores, o 

efeito visual proporcionado pela Eclipse vem ocupando seu 

lugar de honra no mundo da decoração. A regulagem da 

entrada da luz, o controle da privacidade e a beleza são os 

grandes trunfos da Eclipse.
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PLISSADAS E CELULARES

As cortinas Plissadas e Celulares podem ser consideradas o 

verdadeiro curinga da decoração. A leveza, o mínimo espaço quando 

recolhida, as propriedades de isolamento térmico e acústico, a 

capacidade de serem produzidas em formatos curvos e diferenciados 

e, claro, a praticidade. Alguns dos muitos diferenciais que encaixam as 

Plissadas e Celulares em qualquer ambiente. 
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EMOTIONS

Cores, formas e muita personalidade. A linha Emotions 

leva o conceito de papel de parede para a janela. Conta 

ainda com coleções que também permitem serem 

aplicadas como papel de parede, em uma combinação 

inédita entre janela e ambiente.
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Orchestra
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LINHA

Orchestra
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VERTICAL POESIA

A coleção Vertical Poesia revolucionou o conceito de 

presianas verticais no mercado brasileiro., trazendo-as 

de volta aos ambientes de alta decoração. Colocando à 

disposição do mercado nacional as tendências de maior 

sucesso na Europa,  a Vertical Poesia reflete a arte do bom-

gosto em decorar.
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A Vertical Poesia traz sensíveis diferenciais para os 

apreciadores da arte de decoração, como tecidos ingleses 

de alta qualidade, trilhos e componentes em cores 

especiais e bandôs revestidos com o tecido da persiana. 

Tudo para uma persiana vertical como você nunca viu.
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COLEÇÃO SONETO

Se “arte nos mínimos detalhes” é o lema da Ita Persianas, 

a Coleção Soneto é o expoente máximo deste conceito. 

Peças que são verdadeiras obras-primas em beleza, 

acabamento, funcionalidade e sofisticação.
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Um grande diferencial da coleção é o Toque Final: uma 

linha de acessórios customizáveis, bastões, pingentes e 

recortes especiais que tornam sua cortina única.
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Tecidos fabricados na Inglaterra, 

componentes importados e a 

inovação do Sistema Louvolite, 

mais resistente, leve e com 

acabamento superior. 
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PERFECT FIT

Inovador, revolucionário, único. Uma nova maneira 

de entender persianas e cortinas. O Perfect Fit é um 

conjunto que compreende a cortina e uma moldura que 

simplesmente se encaixa ao vão da janela, dispensando 

parafusos, furadeira e mão-de-obra. 

Uma novidade que já é sucesso na Europa, América 

do Norte e Austrália, e que a Ita Persianas traz com 

exclusividade para o Brasil.
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PRODUZINDO RESPONSABILIDADE



53

Outro grande ativo da Ita Persianas é o senso de Responsabilidade Social e Ambiental. 

Além da preocupação com resíduos que passam por estação de tratamento e são 

encaminhados para reciclagem, a Ita desenvolve um projeto pioneiro em parceria com 

a penitenciária local. Nele, tecidos não aproveitados na produção são utilizados na 

confecção de sacolas ecológicas pelas mãos das detentas, que desenvolvem uma 

atividade profissionalizante ao mesmo tempo em que reduzem sua pena.
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Av. Garcia Rodrigues Paes, 10.791
Bairro Industrial, Juiz de Fora-MG

(32) 3221-3188
ita@itapersianas.com.br

wwww.itapersianas.com.br
/Itapersianas




