
Iluminação





A Mantraco do Brasil é detentora da marca registrada mAntra e é referência do mercado de
Iluminação Decorativa desde o início de suas atividades, em 15 de outubro de 2004. Muito além de
importar luminárias, a mAntra desenvolve seus produtos no exterior com foco na qualidade e na
experiência do consumidor.

A marca é conhecida mundialmente e está presente nas principais feiras internacionais, como a de
Milão, Frankfurt, Rússia, Paris e Valência. As peças assinadas por designers espanhóis e brasileiros
são produtos que se destacam pelo cuidado em todas as etapas do seu desenvolvimento e
distribuição.

VISÃO
Ser reconhecida como uma empresa líder no mercado de iluminação decorativa, com produtos
inovadores de alta qualidade e pós-venda exemplar.

NOSSA MISSÃO
Promover sonhos, causar encantamento e gerar satisfação.

NOSSOS PRINCÍPIOS
Nossa conduta é pautada pela ética;
Busca contínua de soluções modernas e inovadoras;
Despertar, estimular e facilitar o crescimento contínuo de nossos colaboradores;
Estimular e trabalhar em equipe

POLÍTICA DE QUALIDADE
Disponibilizar produtos inovadores de qualidade em conformidade com as especificações técnicas
brasileiras;
Melhoria contínua de processos na busca de excelência no atendimento; Colaboradores, Parceiros de
Negócios e Fornecedores capacitados, comprometidos, reconhecidos e motivados.

Design, inovação, qualidade e uma luminária para a vida toda.



Bloco 3D

LED Integrado Peça Assinada 

Índice de Ícones
Este catálogo utiliza ícones que representam atributos dos produtos mAntra. Cada

ícone representa um atributo e uma caracaterística das peças. Conheça o significado
de cada ícone: 

A mAntra desenvolve peças em parceria
com designers espanhóis e brasileiros.

Cada produto é desenvolvido com
design exclusivo, e que se destaca pelo

cuidado em todas as etapas do seu
desenvolvimento e distribuição.

O ícone informa que o produto possui
um bloco 3D disponível para download
na biblioteca da mAntra do SketchUp.

Produto com LED Integrado.

QR Bloco 3D

Para ter acesso ao bloco escaneie o QR
Code abaixo e busque a referência do

produto desejado.



Encontre informações sobre
qualquer produto mAntra.
Faça buscas por nome ou

referência.
 
 
 
 
 

Para ambientar, tire fotos de
qualquer ambiente com seu
celular e aplique a sua peça

mAntra preferida.
 
 
 

Entre em contato pelo
botão fale conosco e
saiba aonde comprar

nossos produtos.
 
 
 
 
 

Aplicativo 

Descubra tudo o que você pode fazer com o APP mAntra



Redes Sociais

Instagram YouTube Facebook Pinterest

Siga-nos

E fique por dentro das novidades que trazemos para o mercado.













































































































































www.iluminacaomantra.com.br


