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ÍNDICE · QUEM SOMOS

A Casa Mimosa iniciou suas atividades em 1970, são 
mais de 50 anos de existência. De geração em geração, 
guiada por valores fortes e muito trabalho tornou-se 
referência nacional no segmento de materiais hidráulicos. 
Fornecendo toda gama de materiais hidráulicos para 
todos os tipos e portes de obras e reformas.

Ocupando uma área de mais de 8 mil m² na zona leste 
de São Paulo, a Casa Mimosa hoje é consolidada no 
mercado pela sua tradição, credibilidade, parceria com 
seus clientes, fornecedores e colaboradores. 

Assista ao nosso vídeo e 
conheça mais da nossa história.

https://youtu.be/GuzW9DP_vQo


A origem do 
nosso nome
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ÍNDICE · A ORIGEM DO NOSSO NOME

O nome Casa Mimosa foi inspirado em uma flor típica 
chamada acácia-mimosa, muito presente em Portugal, 
terra-natal de seus fundadores.

POR
TU
GAL



Visão,
Propósito
Valores

Visão,
propósito
e valores
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ÍNDICE · VISÃO, PROPÓSITO E VALORES

VISÃO

Ser uma empresa única dentro de 
nosso segmento e extraordinária 

para fazer negócios e trabalhar, nos 
tornando referência em excelência e 
cultura organizacional.

PROPÓSITO

Construir excelentes e duradouras 
relações com nossos clientes, 

colaboradores e fornecedores. Através 
de nossos valores, trabalhar muito para 
proporcionarmos a melhor experiência 
de compra de materiais hidráulicos.

VALORES
Ética
União
Respeito
Qualidade
Profissionalismo
Comprometimento

Assista o vídeo da nossa carta de valores clicando abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=gpJbihNX4iQ&feature=youtu.be


Casa
Mimosa

Nossa 
área de 
atuação
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ÍNDICE · NOSSA ÁREA DE ATUAÇÃO

A Casa Mimosa é uma empresa especializada em 
materiais hidráulicos. Aqui você encontrará toda 
a linha hidráulica, desde a linha básica (tubos, 
conexões, caixas d’água, etc.) até o acabamento 
(louças, metais, etc.) e peças de reposição. Peças 
que serão usadas em seu banheiro, cozinha, jardim, 
lavanderia, áreas que usarão esse bem tão precioso 
e importante para nosso planeta: a água.



Casa
Mimosa

Por que nos 
escolher?
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ÍNDICE · NOSSA ÁREA DE ATUAÇÃO

 » Tradição e credibilidade: ao fazer negócios com a Casa Mimosa 
você terá a tranquilidade de estar escolhendo uma empresa 
sólida, honesta e 100% confiável, que trabalha com valores 
inegociáveis, como: ética, respeito e profissionalismo.

 » Valor ao cliente: em nossa empresa você cliente sempre será 
o nosso maior ativo e não mediremos esforços para buscar a 
melhor solução para você em todas as situações.

 » Qualidade e variedade: em nossa empresa você encontra as 
principais marcas do mercado, somos parceiros e distribuidores 
das maiores indústrias, garantindo:

· Qualidade: produtos das melhores marcas do mercado;
· Produtos: grande diversidade, com mais de 25.000 itens e 
mais de 400 fornecedores;
· Novidades: estamos sempre atualizados com os lançamentos 
do mercado;
· Preço: pelo grande volume de negócios que temos com 
nossos fornecedores, conseguimos proporcionar condições 
comerciais diferenciadas aos nossos clientes;
· Atendimento especializado: um diferencial na hora de ajudá-
-lo a escolher os produtos ideais para sua necessidade. Nossa 
equipe é especializada no assunto, buscando sempre ajudar 
na escolha das melhores soluções e nas dúvidas técnicas que 
possam existir. Fazemos o nosso melhor para proporcionar a 
melhor experiência de compra para os nossos clientes.



Nossos
produtos
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ÍNDICE · NOSSOS PRODUTOS

BANHEIRO

Clique aqui

HIDRÁULICA

Clique aqui

IMPERMEABILIZANTES

Clique aqui

COZINHA

Clique aqui

LAVANDERIA

Clique aqui

USO PÚBLICO E
ACESSIBILIDADE

Clique aqui

Clique nos campos abaixo para conferir nossos produtos.
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ÍNDICE · NOSSOS PRODUTOS · BANHEIRO

ACABAMENTOS PARA REGISTRO
 Grande (1.1/4 e 1.1/2)
 Pequeno (1/2, 3/4 e 1")

AQUECEDORES
 Aquecedores à gás
 Aquecedores elétricos
 Aquecedores para banheira
 Aquecedores solar

ASSENTOS
 MDF
 Poliéster
 Polietileno
 Termofixo

CUBAS
 Cubas de apoio
 Cubas de piso
 Cubas de semi-encaixe
 Cubas de sobrepor
 Cubas suspensas

ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO
 Cabides
 Cestos e organizadores
 Kits de bancada
 Kits de parede
 Nichos
 Papeleiras
 Porta toalha
 Prateleiras
 Saboneteiras
 Tapetes
 Toalheiro térmico

ARMÁRIOS E ESPELHOS
 Armários
 Espelheiras

CHUVEIROS E DUCHAS
 Chuveiros elétricos
 Duchas frias

LOUÇAS SANITÁRIAS
 Acessórios em louça
 Bacia com caixa acoplada
 Bacia convencional
 Bidê
 Lavatório e coluna
 Mictório

TORNEIRAS E MISTURADORES
 Misturadores de bidê
 Misturadores de mesa
 Misturadores de parede
 Misturadores monocomando
 Monocomandos para chuveiro
 Torneiras de mesa
 Torneiras de piso
 Torneiras de teto

BANHEIRO HIDRÁULICACOZINHA IMPERMEABILIZANTES LAVANDERIA USO PÚBLICO 
E ACESSIBILIDADE
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ÍNDICE · NOSSOS PRODUTOS · COZINHA

COIFAS

DOSADORES

FORNOS E COOKTOPS

PIAS
 1,00mt
 1,20mt
 1,50mt
 1,80mt
 2,00mt

TRITURADORES DE ALIMENTO

CUBAS
 Acessórios para cuba Inox
 Cuba dupla Inox
 Cuba e meia Inox
 Cuba retangular/quadrada Inox
 Cuba tripla Inox

FILTROS E PURIFICADORES
 Acessórios
 Filtro
 Refil

GABINETES DE COZINHA
 1,00mt
 1,20mt
 1,50mt
 1,80mt
 2,00mt

TORNEIRAS E MISTURADORES
 Conjunto pré-lavagem
 Misturadores de mesa
 Misturadores de parede
 Misturadores monocomando
 Monocomandos para chuveiro
 Torneiras de mesa
 Torneiras de parede
 Torneira elétrica

BANHEIRO HIDRÁULICACOZINHA USO PÚBLICO 
E ACESSIBILIDADE

IMPERMEABILIZANTES LAVANDERIA
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ÍNDICE · NOSSOS PRODUTOS · HIDRÁULICA

BOMBAS E PRESSURIZADORES
 Bomba de circulação
 Bomba de recalque
 Bomba para piscina
 Eletrobombas
 Fluxostato
 Pressurizador
 Triturador sanitário

CALHAS E RUFOS
 Calhas de piso
 Calhas de PVC
 Calhas de chapa (fabricação própria)
 Calhas para telhado
 Rufos sob medida
 Condutores para calha

REPAROS E SOLUÇÕES
 Ferramentas para manutenção
 Peça de reposição para caixa acoplada
 Peça de reposição para registro
 Peça de reposição para torneira
 Peça de reposição para válvula
 de descarga
 Soluções hidráuclias

TUBOS E CONEXÕES
 Cobre
 Complementos e acessórios
 para instalação
 CPVC Aquatherm
 CPVC Industrial Schedule 80
 CPVC Tigre FIRE
 Drenagem
 Elétrica
 Esgoto coletor (Infraestrutura)
 Esgoto Redux
 Esgoto série normal
 Esgoto série reforçada
 Ferro galvanizado
 Gás
 Incêndio
 Latão
 Ligação predial
 PPR Termofusão Industrial (Azul)
 PPR Termofusão (Verde)
 PVC roscável
 Soldável (Marrom)
 Soldável PBA (Infraestrutura)

CAIXAS E RALOS
 Caixas de esgoto
 Caixas de medição
 Grelha e porta-grelha
 Ralos lineares

COMPLEMENTOS HIDRÁULICOS
 Bolsa e anel de vedação para bacia
 Canoplas de acabamento
 para Ferragens
 Ligações flexíveis
 Parafusos e fixações
 Sifões
 Spuds
 Tubo de ligação para bacia
 Válvulas de escoamento

RESERVATÓRIOS
 Biodigestor e fossa séptica
 Caixas d'água
 Capas para caixa d'água
 Cisternas
 Tampas para caixa d'água

VÁLVULAS E REGISTROS
 Base de registro para acabamento
 Básicos industriais
 Registro bruto
 Registro completo com acabamento
 Torneira bóia
 Válvulas
 Válvulas de descarga

BANHEIRO HIDRÁULICACOZINHA USO PÚBLICO 
E ACESSIBILIDADE

IMPERMEABILIZANTES LAVANDERIA
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ÍNDICE · NOSSOS PRODUTOS · IMPERMEABILIZANTES

COLAS E SILICONES

MANTAS

IMPERMEABILIZANTES

BANHEIRO HIDRÁULICACOZINHA USO PÚBLICO 
E ACESSIBILIDADE

IMPERMEABILIZANTES LAVANDERIA
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ÍNDICE · NOSSOS PRODUTOS · LAVANDERIA

MÓVEIS E ACESSÓRIOS

TORNEIRAS PARA ÁREA DE SERVIÇO

TANQUES
 Inox
 Louça
 Plástico
 Sintéticos

BANHEIRO HIDRÁULICACOZINHA IMPERMEABILIZANTES LAVANDERIA USO PÚBLICO 
E ACESSIBILIDADE
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ÍNDICE · NOSSOS PRODUTOS · USO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE

BANCOS E CADEIRAS PARA BANHO

DISPENSADORES

VÁLVULAS E TORNEIRAS AUTOMÁTICAS
 Torneira acionamento por alavanca
 Torneira temporizada de mesa
 Torneira temporizada de parede
 Torneira/Válvula antivandalismo
 Válvula temporizada para chuveiro
 Válvula temporizada para mictório

BARRAS DE APOIO
 Barra de apoio angular
 Barra de apoio articulada
 Barra de apoio em L
 Barra de apoio lateral fixa
 Barra de apoio para caixa acoplada
 Barra de apoio para lavatório
 Barra de apoio reta

LOUÇAS E ASSENTOS SANITÁRIOS PNE

BANHEIRO HIDRÁULICACOZINHA USO PÚBLICO 
E ACESSIBILIDADE

IMPERMEABILIZANTES LAVANDERIA



Qualidade
do começo
ao fim

Estamos
prontos
para te 
atender!
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ÍNDICE · LOJA FÍSICA

Equipe de vendedores 
especializados.

Mais de 1000 produtos em 
exposição.

Estacionamento gratuito. Show-room de louças e metais.

Formas de pagamento flexíveis. Estoque a pronta-entrega.

Faturamento para empresas
e condomínios.

Preços competitivos.
Separação e conferência de todos 
os materiais adquiridos para sua 
comodidade.

Fabricação própria de calhas
e rufos.

Entrega rápida com frota própria.



CORPORATIVO

Atendimento
Corporativo
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ÍNDICE · ATENDIMENTO CORPORATIVO

A Casa Mimosa atende diversos tipos de obras por 
todo o país. Para isso, temos um estoque amplo e 
com capacidade para atender pequenos e grandes 
empreendimentos.

Atendemos empresas de diversos setores, como:

CONDOMÍNIOS CONSTRUTORAS
HOTÉIS INDÚSTRIAS

ESCOLAS HOSPITAIS
INSTALADORAS REVENDAS

Solução para construtoras, confira nosso vídeo:

https://youtu.be/its9R-4j-jI


Nossa equipe
é especializada
e está preparada
para te atender!
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ÍNDICE · ATENDIMENTO CORPORATIVO

O atendimento no canal de vendas 
corporativas conta com profissionais 
técnicos especializados, responsáveis por 
entender suas necessidades e oferecer 
soluções sob medida, tudo para garantir 
o sucesso do cliente: do atendimento à 
qualidade do material fornecido.

ALGUNS BENEFÍCIOS QUE CONSEGUIMOS
AGREGAR PARA SUA OBRA:

 » Acompanhamento próximo, buscando 
entender as particularidades do cliente, 
visando o sucesso da obra;

 » Otimização do projeto hidráulico;

 » Treinamento técnico para equipe do 
cliente com certificado;

 » Condições comerciais muito competiti-
vas;

 » Entrega rápida via frota própria;

 » Entrega expressa via motoboy;

 » Alta disponibilidade de estoque a pronta-
entrega.



Precisa 
comprar 
online?
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ÍNDICE · E-COMMERCE

Em nosso e-commerce disponibilizamos grande parte 
de nossos produtos 24h por dia:

www.CASAMIMOSA.com.br

Mais de 10.000 produtos

Entrega para todo Brasil

Entrega expressa via motoboy

Atendimento humanizado e 
especializado online

http://www.casamimosa.com.br


Centro de 
Capacitação
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ÍNDICE · CENTRO DE CAPACITAÇÃO

Entendemos que a capacitação técnica é fundamental 
para o desenvolvimento da área da construção civil.

Em tempos que o mercado sofre com a escassez de 
instaladores realmente gabaritados, construímos uma 
parceria sólida com alguns de nossos fornecedores 
para desenvolver cursos técnicos gratuitos e exclusivos 
para clientes, colaboradores e pessoas interessadas em 
ampliar seu conhecimento.

Para isso temos um Centro de Capacitação onde 
oferecemos uma série de cursos de alta qualidade.

CONFERIR CURSOS

https://www.casamimosa.com.br/pagina/centro-de-capacitacao.html


Entre em 
contato 
conosco
agora 
mesmo!
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ÍNDICE · CONTATO

FICAREMOS FELIZES EM TE ATENDER E 
CONTRIBUIR PARA A SUA OBRA.

CHAT ONLINE
Clique para acessar o nosso site e usar o chat online. 

(11) 94024-2400WHATSAPP 
Clique aqui e mande uma mensagem pelo WhatsApp.

vendas@casamimosa.com.brE-MAIL
Precisa enviar um email pra gente?

(11) 2782-5500TELEFONE
Se preferir, faça uma ligação!

Queremos te ouvir!
Clique aqui e preencha nossa pesquisa.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

https://www.casamimosa.com.br
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5511940242400
mailto:vendas@casamimosa.com.br
tel:1127825500
https://www.casamimosa.com.br/pagina/pesquisa-de-satisfacao.html
https://www.facebook.com/CasaMimosaHidraulica/
https://www.instagram.com/casamimosahidraulica/
https://www.youtube.com/channel/UCmyP2nOasgBpLRD8dSHCteA/featured?gl=BR
https://blog.casamimosa.com.br
mailto:vendas@casamimosa.com.br


Vamos fazer a sua 
obra acontecer?

Conte com nosso apoio! 


