
 
 

SIMON APRESENTA NOVA COR EM SUA LINHA INTERRUPTORES E TOMADAS  

 

Marca traz inovação e modernidade para produto da Simon Play 27 

 

Um ambiente decorado sempre traz consigo uma nova história, que envolve o dia a dia 

e momentos compartilhados durante a vida. Para combinar tendências a cada 

personalidade, a Simon, empresa especialista em pequeno material elétrico e controle 

de iluminação, chega com um toque de design proporcionado pela tomadas e 

interruptores na cor berinjela, uma nova versão dentro da já consolidada linha: Simon 

Play 27. 

 

Trazendo um toque a mais de liberdade para a escolha dos acabamentos, o item 

transforma a instalação elétrica em um elemento de decoração. Para os estilos mais 

descontraídos, a linha apresenta a gama color com placas vibrantes nas cores pistache 

e laranja, e ainda traz a placa translúcida, opção ainda mais personalizável quer permite 

fotos, tecidos ou ilustrações.  

 

           

 

Com design moderno, em diferentes cores e estampas que podem ser usadas tanto 

para decorar o quarto das crianças, como podem ser combinadas com almofadas, 

tapetes ou móveis de acordo com estilo próprio de cada um, os produtos dispõem de 10 

estilos de placas diferentes.  

 

http://www.simon-brasil.com.br/


"Todo esse estilo foi trazido diretamente de Barcelona, onde está localizada a matriz da 

Simon. A ideia é proporcionar ao cliente inovação e permitir que seja utilizado para 

deixar os ambientes formais e informais", afirma Willians Santos, gerente de marketing 

da Simon. 

 

Com a linha Simon 27 Play é possível romper barreiras, excluir excessos, fugir do 

branco tradicional, tão comum quando se trata de tomadas e interruptores, combinar 

cores de acordo com o estilo próprio, além de valorizar os espaços aliando praticidade 

e funcionalidade.  

 

Para conhecer mais sobre a marca: http://www.simon-brasil.com.br/linha/10/simon-27-

play.html 

 

Sobre a Simon 

Fundada em 1916, na Espanha, a Simon compõe um sólido grupo industrial que possui 

hoje presença ativa, com fábricas e filiais em 16 países, além de representantes em 

quatro continentes. A filial brasileira está instalada no estado de Minas Gerais, onde 

ocupa uma área construída de 12.000 mil m² e também com escritório comercial em 

São Paulo. Seu moderno parque fabril conta com equipamentos de última geração, 

nacionais e importados. 

A Simon conta com cerca de 150 funcionários e 50 representantes no Brasil e 

comercializa seus produtos em mais de 2300 pontos de venda. 
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