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Fundada em 1982, a Spengler Decor   

surgiu dos esforços de Dona Dária que 

empreendeu com os filhos, e a família 

ainda constitui o pilar sobre o qual a 

empresa se desenvolve.

A Spengler Decor trabalha com cortinas, 

persianas, revestimentos, tecidos, almofadas, 

decor de cama e roupa de cama, contando 

também com um ateliê próprio que 

possibilita a total personalização de 

projetos. 

Além de possuir a mais alta tecnologia em 

automação de cortinas e persianas, é uma 

revenda Centurion Hunter Douglas® e 

representa grifes de renome nacional e 

internacional.

A Spengler Decor



1982
FUNDAÇÃO DA

SPENGLER DECOR

1990
ABERTURA DA PRIMEIRA 
LOJA NO BAIRRO BELA 

VISTA EM GASPAR

1996
ABERTURA DA 

LOJA NO CENTRO 
DE GASPAR

1992
INÍCIO DE 

PARCERIA COM 
HUNTER DOUGLAS

2005
INAUGURAÇÃO DE 
PRÉDIO PRÓPRIO

EM GASPAR

Linha da Tempo



INAUGURAÇÃO DE 
PRÉDIO PRÓPRIO

EM GASPAR

2008
INAUGURAÇÃO

SHOWROOM 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

2013
INAUGURAÇÃO

SHOWROOM 
BLUMENAU

2016
PAÇOCA SE UNE 

Á FAMÍLIA

2020
MUDANÇA DE ENDEREÇO DO 

SHOWROOM 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PARA O CASAHALL DESIGN 
DISTRICT
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Showroom Balneário Camboriú
O novo Showroom de Balneário Camboriú fica no CasaHall Design 
District, o maior shopping de Decoração e Design do Sul do Brasil, 
que reúne as mais conceituadas marcas nacionais e internacionais.
Com projeto assinado assinado pelo Studium Saut Arte & Interiores, 
o showroom reflete o coração da Spengler Decor.



“Adoraríamos 
receber você em 
nossa nova casa.
Para um café, 

uma boa conversa 
e para conhecer 

as mais 
deslumbrantes 

coleções de design.”



Showroom Blumenau O Showroom de Blumenau é surpreendente
 e inovador. O projeto aliou com maestria as 
características temporais da casa onde está 
instalado a um requintado paisagismo, 
proporcionando ao cliente uma completa 
experiência do decor.





Além de dispormos da mais alta tecnologia 

em automação de cortinas e persianas, 

nós somos uma revenda Centurion 

HunterDouglas®.

Persianas Power View
Sistema de programação 

permite criar cenários de 

acordo com o horário do 

dia ou atividade em seu 

telefone ou Ipad.

Além da mais alta 

tecnologia de motor, que 

garante movimento 

silencioso e durabilidade!



Rolô Etherea
Primeira coleção estampada!

+ 30 estampas



Além de dispormos da mais alta tecnologia 

em automação de cortinas e persianas, 

nós somos uma revenda Centurion 

HunterDouglas®.

Sistema de programação 

permite criar cenários de 

acordo com o horário do 

dia ou atividade em seu 

telefone ou Ipad.

Além da mais alta 

tecnologia de motor, que 

garante movimento 

silencioso e durabilidade!

Crochê



Para as cortinas da Spengler Decor não há limites em 

termos de composição ou criatividade.

As mãos habilidosas da nossa equipe do Ateliê dão vida      

às mais elegantes cortinas, para os mais diversos estilos      

de design.

Cortinas
Feitas a mão em nosso Ateliê 

LEVEZA
MOVIMENTO
& ELEGÂNCIA

Crochê



“LEVEZA 
QUE FLORESCE 
NA ALMA”

Linho      Jacquard      Tecidos bordados       Algodão      Crochê      Cambraia       Sarga     Veludo       Seda       Tecidos para área externa



Possuímos a mais completa coleção de tecidos, composta por grifes 

nacionais e internacionais, para projetos de cortinas, decor de cama, 

almofadas, estofamento, revestimento de paredes, e muito mais. 

Os tipos de tecidos e estampas são igualmente diversificados e dão 

origem as mais variadas composições de design.

Tecidos
Lançamentos todo mês

Linho      Jacquard      Tecidos bordados       Algodão      Crochê      Cambraia       Sarga     Veludo       Seda       Tecidos para área externa



Cores, formas, tecidos, texturas e padrões fazem das 

almofadas um dos elementos decorativos mais versáteis. 

Nosso Ateliê executa com maestria almofadas únicas e 

personalizadas em cada detalhe.

Almofadas
Decore suas almofadas:
- Tecidos de grife

- Texturas

- Estampas

- Passamanarias

- Bordados



Possuímos a mais completa coleção de tecidos, composta por grifes 

nacionais e internacionais, para projetos de cortinas, decor de cama, 

almofadas, estofamento, revestimento de paredes, e muito mais. 

Os tipos de tecidos e estampas são igualmente diversificados e dão 

origem as mais variadas composições de design.

Feitas com amor no Ateliê Sengler Decor

O interior das almofadas Spengler é tão bem pensado quanto o exterior. O enchimento da almofada Spengler 

Decor é de Fibra de Gel Siliconado, envolvido por uma manta de poliéster e um percal 100% algodão, um 

enchimento altamente tecnológico. A grande vantagem está na aparência, pois a almofada fica com uma 

superfície lisa perfeita, sem nenhum calo ou depressão. Além de conferir maior conforto e durabilidade.

BELEZA 
POR DENTRO 
& POR FORA



Decor de Camas
Feitas por mãos experientes 
no Ateliê Spengler Decor

Rolo

Travesseiro

Almofadas decorativas

Não há nada mais encantador do que 

entrar em um quarto e ver uma cama 

aconchegante com almofadas, colchas e 

uma cabeceira completando, emoldurando 

e harmonizando. Isso garante que o quarto 

transmita beleza, sofisticação e conforto.

Nós possuímos um Kit Decor de Camas 

com todos elementos possíveis e 

necessários para composição de camas 

deslumbrantes e personalizadas de acordo 

com a sua criatividade e estilo.



Decor de Camas

O interior das almofadas Spengler é tão bem pensado quanto o exterior. O enchimento da almofada Spengler 

Decor é de Fibra de Gel Siliconado, envolvido por uma manta de poliéster e um percal 100% algodão, um 

enchimento altamente tecnológico. A grande vantagem está na aparência, pois a almofada fica com uma 

superfície lisa perfeita, sem nenhum calo ou depressão. Além de conferir maior conforto e durabilidade.

Composições leves, ousadas 
e cheias de personalidade!

“Camas são o ponto focal 
da decorção de quartos”



ÚNICOS

LUXUOSOS

Feitos com tecidos da 
mais alta qualidade com 
no mínimo 400 fios.

Bordados 
personalizados

TOQUE MACIO,
CONFORTO,
ACONCHEGO
& BELEZA



Na Spengler Decor você compõe a sua roupa de cama com      

máxima personalização, desde a escolha de tecidos e cores,              

até bordados personalizados.

Roupa de Cama



A Spengler Decor possui uma coleção 

exclusiva de pingentes e passamanarias 

que dão acabamento e sofisticação às   

mais belas peças de decoração como 

cortinas, xales e almofadas.

Pingente & Passamanaria

“São os pequenos detalhes 
que tornam a vida inesquecível.”



Peças para as mais
diversas composições

SOFISTICAÇÃO



Dos mais variados estilos...



Nossa coleção de revestimentos de parede é tão 

variada quanto a de tecidos, e também é composta 

pelas mais renomadas grifes nacionais e internacionais.

Além de papeis de parede, oferecemos 

revestimentos para parede em tecido, madeira e 

muitos outros materiais para criar os designs mais 

elegantes e inusitados

Papel de Parede

BELEZA &
QUALIDADE



Toda embarcação é única e merece uma decoração 

igualmente especial e cheia de personalidade.

Produtos de alta tecnologia alinhados a personalização 

e execução minunciosa. Estas são amostras do que 

pode ser realizado dentro de uma embarcação.

Decoração Náutica

Luxo, elegância 
e personalidade
em cada detalhe

Bordados
personalizados

Estofamento

Persianas de 
Madeira

Papel de 
Parede



Kit decor 
de camas

...além de muitas outras possibilidades!

Carpete

Revestimento de móveis em osso

Persiana Luminette com 
automação power view

Papel de 
Parede

Cabeçeira

Persiana 
Duette

Almofadas 
personalizadasTrilho 

de mesa



Trabalhamos em parceria com construtoras e 

arquitetos para execução de apartamentos 

decorados dos mais variados empreendimentos.

Uma vez que o objetivo do apartamento decorado 

é demonstrar as possibilidades daquele ambiente, 

os projetos são sempre únicos e encantadores.

É uma felicidade vestir estes grandes projetos.

Corporativo

Cozinha
 dos sonhos!



“O segredo do sucesso está em fazer 
parcerias reais, duradouras e caminhar juntos!”

Luxo e Personalilade



A família Spengler cresce a cada ano 

e cada pessoa traz uma contribuição 

única e especial para nossa história.

Família Spengler 

3a geração da família dedicada 

ao trabalho de encantar!

Consultoras Spengler
e equipe dos Showroons



“Tudo que fazemos é assinado com o nosso sobrenome. 
O significado de “Spengler Decor” é para o mercado o 

que é para nós: trabalho em família, relacionamento, 
comprometimento e amor em cada detalhe.” 

Mariana Spengler

Um menção especial para os parceiros que 

também fazem parte de nossa história e 

que já são parte desta grande família!

Equipe do Ateliê



@spenglerdecor

@spenglerdecor

https://www.spenglerdecor.com.br/

spengler@spenglerdecor.com.br


