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A EMPRESA 
 
A TIVA é uma empresa engajada nas questões 
sobre o meio ambiente, ecologia, 
sustentabilidade e o mundo que vamos deixar 
para as próximas gerações. Aplica tudo isso em 
seus trabalhos, criando design de revestimentos 
em bambu com qualidade e inovação. 
O nome TIVA foi escolhido pelo seu forte 
significado na junção das palavras: Ti e Yva, que 
em dialeto indígena significam futuro e madeira, 
ou seja, “madeira do futuro” em alusão a matéria-
prima principal utilizada: o bambu.  
 

 
 
 
E porque madeira do futuro? Porque o bambu 
dentre suas várias características, como 
crescimento rápido, alta resistência, flexibilidade, 
inúmeras possibilidades de utilização de seus 
colmos e seus brotos, destaca-se por ser uma 
matéria-prima renovável além de ser um grande 
trocador de carbono. 
 
Focada nesses conceitos a TIVA atua em todas 
as etapas do processo, desde o plantio e manejo 
de várias espécies de bambu até o produto final, 
utilizando também, insumos de baixo impacto 
ambiental. 

 
 

 
 



 

www.tivadesign.com.br, contato@tivadesign.com.br, Tel.: (11) 3729-7337 
Av. Alonso Keese Dodson, 450 - Planalto do Sol II 
Santa Barbara D´Oeste – SP - CEP – 13453-839 

 
 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO E MODELOS 
 
Nossos produtos são fabricados a partir de pastilhas de bambu de 2x2 cm, e comercializados em 
placas para revestimento nos tamanhos padrão de 20x20 cm e 40x40 cm com 3 mm de espessura, em 
quatro diferentes modelos: 
 
- PC 01 – Pastilhado de bambu claro (cor natural); 
- PM 01, 02 e 03 – Pastilhados de bambu mesclados claro, médio e escuro; 
- PE 01 – Pastilhado de bambu escuro. 
- PL 01 – Placa listrada 
 

 

 
 
 
 

* Os modelos PM 01 e PM 03 são produzidos apenas sob encomenda. 
 

 
 

                 
 
 
 
 
 
As diferentes tonalidades são obtidas através de um processo natural de tingimento (carbonização), 
sem o uso de qualquer tipo de corante. 
Durante o processo, a matéria-prima (bambu) passa por um tratamento por imersão em água para a 
retirada do amido, em seguida é seca em estufa atingindo entre 10 e 14% de umidade (variação 
referente à umidade relativa do ambiente). 
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APLICAÇÃO 
 
- Móveis; 
- Paredes; 
- Objetos de decoração. 
* Recomenda-se a aplicação das placas em ambientes internos. Para uso em ambientes úmidos 
(cozinhas, banheiros, lavabos, etc.) é necessária a impermeabilização das placas. 
 

 
 
 
FORMA DE APLICAÇÃO 
 
- Cola branca; 
- Cola de contato; 
- Adesivos para madeira e laminados em geral. 
* Para o uso em superfícies curvas é necessário o uso do calor para curvar as placas, utilizando um 
soprador térmico ou até mesmo um secador de cabelo comum. 
 
 
ACABAMENTO 
 
- Verniz; 
- PU; 
- Seladoras; 
- Ceras; 
- Resinas; 
- Outros acabamentos utilizados em madeira e laminados em geral. 
* As placas são comercializadas sem acabamento fino. 
 
 
PESO 
 
- 2,5 kg/m². 
 
PEDIDOS 
 
- Sob-encomenda. Pedido mínimo 1m² (podendo variar os modelos). 
 
PRAZO DE ENTREGA 
 
- Sob consulta. 
 
FORMA DE PAGAMENTO 
 
- Boleto bancário. 
 
 
 


