
 

 

CONHEÇA OS INTERRUPTORES E TOMADAS SIMON 

 

Linhas que combinam acabamentos diferenciados e práticos, para deixar os 
ambientes ainda mais versáteis e sofisticados 

 
 

A Simon é uma empresa especializada em Pequeno Material Elétrico e Controle de 

Iluminação que, desde sua chegada ao país, em 2005, tem como pilar converter 

tecnologia em conforto, segurança e qualidade. Com um moderno parque fabril, 

instalado no estado de Minas Gerais, possui equipamentos de última geração, nacionais 

e importados, que são distribuídos em todo território brasileiro.  

Sempre antenada ao mercado de material elétrico e atendendo a expectativa do 

consumidor que busca por bom gosto, desde médio luxo até gamas mais econômicas, 

a Simon traz uma nova linha de produtos de tomadas e interruptores com alta 

performance de rendimento e preferido por arquitetos e designers em seus projetos de 

decoração.  

 

“A premissa da Simon é ajudar o cliente a fazer da instalação elétrica um elemento de 

decoração. Por isso buscamos aliar inovação e tecnologia oferecendo modelos 

versáteis e design exclusivo tanto para residências como espaços comerciais. Afinal, 

quando se fala em estética, é importante pensar onde colocar tomadas e interruptores 

para harmonizar com a decoração do ambiente”, explica Willians Santos, Gerente de 

Marketing da Simon. 

 

Confira as opções das linhas Simon para inspirar na hora de realizar o acabamento: 

 

Simon 35 – sofisticação, versatilidade e brilho 

 

Mais do que simples artefatos, a linha Simon 35 está alinhada ao design europeu e 

tendências de mercado, que permitem projetar em seu ambiente até seis opções de 

cores nas placas dentre gamas de brilho, fosco e amadeirados, duas cores de módulos 

e duas cores de suportes. A linha possui placas e módulos de cor branca fabricados em 

policarbonato, matéria-prima nobre que suporta impactos e conta com tecnologia 

exclusiva que garante a integridade da cor mesmo depois de muitos anos, ou seja, não 
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amarela.  A instalação também é fácil, todos os mecanismos são instalados sob 

pressão, permanecendo firmemente conectados por um simples clique. 

 

Simon 30 – elegância para os ambientes 

 

Integrando-se perfeitamente aos mais variados ambientes, a linha Simon 30 alia o bom 

gosto e design para cada estilo. A linha conta com placas dispostas em cinco cores 

diferentes com acabamento fosco e duas cores de módulos para dar aquele toque de 

sofisticação, os componentes metálicos são fabricados em liga de cobre, contatos de 

prata e parafusos bicromatizados, que proporcionam desempenho inigualável e total 

segurança.  

 

Simon 20 – design e economia 

 

Se a procura é pelo design, conforto, economia e segurança a linha Simon 20 é perfeita. 

Projetada especialmente para os consumidores que procuram placa de acabamento 

maior e sem parafusos aparentes, essa linha é ideal para o mercado residencial e 

comercial. As placas e módulos possuem acabamento brilhante, somente na cor branca. 

Tudo alinhado com o design global Simon. 

 



 

Simon 19 - Beleza e economia com elegância e praticidade 

 

As peças da linha Simon 19 possuem acabamento brilhante na cor branca e design 

compacto, que reúne praticidade e elegância aos ambientes. Trata-se de uma série 

completa, entre interruptores, pulsadores, tomadas e complementos em diversas 

configurações. A matéria-prima utilizada nos módulos é o policarbonato, considerado 

um excelente isolante térmico e à propagação de chamas, resistente a impactos e com 

ótima estabilidade às radiações UV.  

 

 

“Nosso cliente ainda tem a opção modular de cada linha, que torna possível montar o 

conjunto da forma que preferir. Desenvolvemos cada linha com diversificados valores 

de compra que atendem tantos projetos arquitetônicos sofisticados quanto os que são 

mais voltados para uma decoração mais convencional e básica. Além da confiabilidade 

dos nossos produtos que são certificados de acordo com as normas ABNT e auditados 

regularmente por órgãos internacionais”, ressalta Willians Santos, Gerente de Marketing 

da Simon. 

 

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. 

 

 

 


