


M A I S   D E   U M A   D É C A D A    D E   H I S T Ó R I A



SOBRE NÓS.

D´Furlan Planejados inaugurou sua primeira 

unidade em 11 de março de 2011 em  

Guarulhos.

Somos uma empresa séria e comprometida  

que há mais de uma década oferece 

atendimento personalizado e 

exclusivo do projeto ao pós-venda, em 

uma experiência única que marca todos 

os nossos clientes

Somos especialistas na criação de 

projetos ousados,  que chamam 

atenção pela beleza e design funcional, 

e na construção de ambientes com 

identidade.



“O cliente D’Furlan nos honra com sua preferência

e confiança, são pessoas diferenciadas que estão

buscando para os seus espaços um toque único

de sofisticação, inteligência, modernidade e estilo.

Por que isso é o reflexo de quem eles são.”

- R I CA R D O F U R LA N

i d e a l i z a d o r d a m a r c a .



MISSÃO

Transmitir a identidade do cliente para os 

ambientes residenciais e corporativos de 

forma funcional, exclusiva e personalizada.

VISÃO
Ser referência em móveis planejados pelo 

reconhecimento de projetos inovadores, pela 

segurança e transparência.



RESPONSABILIDADE  

SOCIAL

AD´Furlan oferece para as equipes  

treinamentos para o desenvolvimento  

profissional para que possam sempre estar 

alinhados com as tendências.

Priorizamos a questão sustentável 

aproveitando o uso da tecnologia a nosso 

favor e incentivando em nossos projetos o  

uso de materiais sustentáveis como a  

madeira de reflorestamento.

VALORES
• Transparência em todos os nossos processos desde o atendimento 

inicial até o pós-venda.

• Confiança e segurança.

• Qualidade dos produtos e profissionalismo nos serviços.

• Flexibilidade e agilidade.

• Dedicação e responsabilidade com os colaboradores.



Nós da D’Furlan Planejados temos como  

propósito transmitir a identidade do 

cliente para seus ambientes, de forma 

inteligente, funcional e 

personalizada ouvindo e entendendo o 

consumidor, com móveis de qualidade 

superior, planejados e desenvolvidos  

para proporcionar conforto, 

funcionalidade e exclusividade.



EASSIM CONSTRUÍMOS,  

DIAAPÓSDIA, UMA

COMUNIDADE DE 

CLIENTES SATISFEITOS 

E ENGAJADOS COM

NOSSO TRABALHO.

“Estou confortável em  

dizer que posso confiar  

de olhos fechados em  

todos os Planejados 

D’Furlan. Cumprem 

tudo o que prometem.”

“Estamos bem com  

nossa casa nova e  

nossa cozinha linda.  

Obrigada a todos da  

D’Furlan.”

“É uma excelente  

empresa, fiz todos os  

móveis com eles e

fiquei muito satisfeito 

com o resultado final. 

Recomendo a todos 

que querem qualidade  

e bom atendimento.”
- Camila Santos

- Augusto Santos

- Paulo Gomes



Trabalhamos com as

MELHORES 

CONDIÇÕES

DO MERCADO,
oferecemos projeto 3D e  

orçamento sem nenhum 

custo e um atendimento 100% 

personalizado para garantir que  

todos nossos clientes façam um  

bom negócio.



Oferecemos em todos os projetos até

5ANOS DE GARANTIA,
para que a experiência do cliente seja 

segura e eficaz do início ao fim da compra.



MARKETING E CANAIS

https://dfurlan.com.br/

https://pt-br.facebook.com/dfurlanplanejados/

https://www.instagram.com/dfurlanplanejados/?hl=pt

https://www.youtube.com/channel/UClKKLWrUj1yr9A9aHNbiuyw

• Google

• D´Furlan Na Sua Casa

• Arquitetos Parceiros

Foto: Captura de tela tirada em dez/2021.

http://www.instagram.com/dfurlanplanejados/?hl=pt
http://www.youtube.com/channel/UClKKLWrUj1yr9A9aHNbiuyw


A D’FURLAN 

CONTA COM 4 

LOJAS, TODAS 

EM SÃO PAULO,  

NOS SEGUINTES  

ENDEREÇOS:

Guarulhos.Av. Dr. Timóteo Penteado, 1864 -

Rua Cantagalo, 1808 - Tatuapé. 

Av. Zaki Narchi, 1448 - Santana.

Rua Pio XI, 88 - Alto da Lapa.



D´FURLAN  

SANTANA

Av. Zaki Narchi, 1448 – Santana

Contato:

(11) 98962-0533

(11) 2935-5303

(11) 2935-5302



D´FURLAN 

GUARULHOS

Av. Dr. Timoteo Penteado, 1864

Contato:

(11) 94028-7267

(11) 4574-8883

(11) 4574-8884



D´FURLAN  

TATUAPÉ

Rua Cantagalo, 1808 –Tatuapé

Contato:

(11) 94028-6076

(11) 3596-2501

(11) 3596-2483



D´FURLAN  

LAPA

Rua Pio XI, 88 –Alto da Lapa

Contato:

(11) 94711-8642

(11) 2935-5556

(11) 2935-5558



SCA

ALPHAVILLE

Franquia SCA

AlamedaAraguaia, 340 –

Alphaville, Barueri

(11) 96624-7044

Grupo D´Furlan




