
 

 
TIGRE LANÇA ASSENTOS SANITÁRIOS COM FECHAMENTO SUAVE 

 
Linha Tigre Smart estará disponível nas cores branco, bege e cinza e será compatível 

com as louças mais vendidas no mercado 
 

Com o objetivo de ampliar o portfólio da linha de assentos sanitários, o Grupo Tigre, 

líder na fabricação de tubos e conexões e um dos maiores provedores de soluções para 

o setor da construção civil, lança modelo Tigre Smart com sistema “Soft Close”. Ao 

proporcionar o fechamento suave da tampa e do assento, o mecanismo evita o barulho, 

além de garantir a durabilidade do produto e a segurança do usuário. 

 
A nova linha, desenvolvida em polipropileno de alta qualidade, estará disponível nas 

cores branco, bege e cinza. O produto é compatível com as louças de modelo Oval e 

Vogue Plus. Outro diferencial é o mecanismo “Fácil Limpeza”, que possibilita, ao apertar 

um botão, a remoção do assento da louça para uma lavagem completa.  

 
O produto também possui uma tampa que cobre toda a área do assento, evitando assim 

ruídos do vaso sanitário. Além disso, a aba higiênica permite movimentar a tampa sem 

tocar no vaso e os pequenos pinos na base e no tampo diminuem o contato da tampa e 

do assento com a louça. 

 
“A linha Tigre Smart foi lançada com o objetivo de ampliar o portfólio de assentos 

sanitários do Grupo Tigre. Dessa forma, a marca oferece um mix ainda mais robusto e 

completo para os consumidores. Também vale destacar que o produto foi desenvolvido 

para atender dois quesitos fundamentais: resistência e praticidade”, afirma Rene 

Kuhnen, gerente de Marketing de Produtos da Tigre. 

 
Sobre a Tigre 
Com uma história de mais de 75 anos, o Grupo Tigre é o maior fabricante de materiais plásticos 
para construção e líder no Brasil em tubos e conexões de PVC. Sinônimo de pioneirismo e 
inovação, a Tigre oferece um amplo portfólio de produtos que atendem os mercados predial, de 
infraestrutura, de irrigação e industrial. Presente em cerca de 40 países, possui sete mil 
funcionários, 11 plantas no Brasil e 12 no exterior: Argentina (2), Bolívia (2), Chile (2), Colômbia, 
Equador, Estados Unidos, Paraguai, Peru e Uruguai. Além de tubos e conexões, fazem parte do 
portfólio as marcas Claris Tigre (esquadrias de PVC), Tigre Ferramentas para Pintura, Tigre-ADS 
(tubulações de PEAD para saneamento e drenagem), Fabrimar (metais sanitários) e TSAE – Tigre 
Soluções para Água e Efluentes. 
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