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Nós queremos ser a diferença no mercado, 
não uma simples alternativa!“

“

A EZY COLOR nasceu a partir da 
tecnologia desenvolvida e patenteada 
na Itália pela empresa DFV S.r.L., líder na 
decoração de perfis e chapas de alumínio 
com efeito madeira. A DFV na Itália pinta 
cerca de 25.000 toneladas/ano de perfis 
de alumínio.
 
Com crescimento sólido e forte o 
Grupo Ezycolor opera em todo o Brasil 
com fábricas em Capivari (SP) e São 
José (SC). Todas as fábricas do grupo 
são equipadas com plantas modernas 
para o processo de Pintura RAL. Além 
disso as fábricas contam ainda com 
instalações de decoração, para o efeito 
madeira sobre o alumínio, tecnologia e 
conhecimento que permitem oferecer 

uma ampla gama de produtos com 
excelente nível de qualidade.

A gestão da empresa é feita por 
italianos e brasileiros. Este sistema 
de organização permite facilmente 
importar conhecimentos de tecnologia e 
de mercado. A fórmula vitoriosa consiste 
em estar sempre próximo de nossos 
clientes, além da nossa preocupação 
constante com uma entrega rápida e 
de alta qualidade. A empresa investe 
fortemente em inovação, pesquisa de 
produtos e toda a equipe têm como 
objetivo principal atender de forma 
eficiente às necessidades do cliente.

VENHA NOS 
VISITAR!

*

Empresa
A EZY COLOR conta com um laboratório 
equipado e com um químico responsável 
que realiza todos os controles e ensaios, 
garantindo a qualidade permanente dos 
serviços prestados. Todos os processos 
são acompanhados desde a entrada até 
a saída do material da fábrica.

Atendendo às necessidades do mercado, 
a EZY COLOR, seguindo normatização 
técnica ASTM/ABNT, realiza análises 
químicas e físico-químicas para controle 
de qualidade de todo processo, além de 
monitoramento ambiental.

A fim de garantir a melhor qualidade, 
respeitamos também as normativas 
internacionais mais rígidas como a 
Qualicoat. Para nossos clientes mais 
exigentes é possível enviar amostras ao 
nosso laboratório de análise na Itália 
para obter uma certificação da nossa 
qualidade. 

Nossas fábricas são as únicas empresas 
no Brasil que respeitam estas normativas 
internacionais.  Para mais informações 
sobre nossos testes e controle de 
qualidade entre em contato conosco ou 
visite nosso site: www.ezycolor.com.br .

Qualidade
A pintura RAL é um processo mais 
simples, que permite a coloração dos 
perfis de aluminio em todas as variações 
de cores da tabela “RAL” graças à 
utilização de tintas em pó que podem 
se transformar em cores brilhosas ou 
foscas.
 
Nesta tipologia de cores fazem parte 
os acabamentos especiais, como os 
acabamentos que imitam a anodização 
(linha Anodic), além de acabamentos 
metalizados e texturizados.

Com um equipamento de última 
geração podemos trocar a cor entre 
5-8 minutos*! Isto nos permite garantir 
ao cliente aquilo que nós chamamos de 
P.Q.P.: Prazo-Qualidade-Preço. O prazo 
de entrega da maioria das cores é de 7 
dias úteis, com extraordinária qualidade 

e com preços que são muito próximos 
aos preços das cores mais tradicionais 
como o branco, preto, etc.

Além da clássica pintura em pó com 
tintas de Classe 1, a EZY COLOR 
trabalha também com tintas em pó 
homologadas em Classe 2 que garantem 
alta performance no produto pintado, 
assegurando uma elevada durabilidade 
da coloração, uma ótima resistência ao 
envelhecimento, uma excelente barreira 
à agressão dos agentes climáticos e um 
eficaz contraste na perda de brilho.

Novas cores como a linha Anodic, que 
permitem as colorações muito similares 
aos acabamentos/efeitos do alumínio 
anodizado e que são obtidos com tintas 
especiais. 

Pintura RAL
Uma explosão de cores! A Ezy®  é o primeiro sistema de pintura 

com efeito madeira pó sobre pó de alta 
definição, que assegura um elevado 
valor estético e de alta qualidade graças 
à pintura em todos os lados dos perfis. 
Esta tecnologia de ponta permite 
capturar as matrizes, tons e contrastes 
da madeira em portas e janelas de 
alumínio transmitindo a sensação dos 

sentimentos clássicos de calor e beleza 
da madeira. O uso do pó de poliéster no 
revestimento garante uma excelente 
resistência da Ezy® à luz solar e ao 
calor extremo. O alumínio pintado Ezy® 
também contribui com a natureza por 
ser um produto sustentável, reciclável e 
durável!

Ezy®

Acabamentos efeito madeira

Acabamentos efeito industrial

Imagens meramente ilustrativas

B805 - Branco Decó

AC 825 - Texture Aço 
Corten Claro

N532 - Cerejeira 
Vermelha

AC 800 - Texture Aço 
Corten Escuro

R870 - Carvalho Renolit C510 - Cerejeira Real N830 - Nogueira Escura


