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ANTONIA MENDES

Na Caza Narciso é sempre bastante gratificante trabalhar
com a Siligram. Há mais de 5 anos apresento-a em projetos
residenciais ou, os quais tem normas de uso em alguns 
materiais. Portanto, funcionalidade e beleza são as palavras
de ordem para ele! Levo com bastante seriedade tudo
que envolve uma construção, e a Siligram é sinônimo de
confiança para que o projeto aconteça. Uma empresa idônea, 
de fácil acesso e trâmites. Completamente transparente e 
objetiva, transmiti confiabilidade e segurança nas tratativas 
técnicas e comerciais. Nesses anosde trabalho, entregaram 
antes do prazo, os funcionários são respeitosos, uniformiza-
dos e pró ativos.  Na medição fina a empresa investe tempo e 
informação para que a encomenda chegue“dos seus sonhos” 
e do meu desejo ... Trabalho de equipe! A notabilidade do 
Corian é mundial, são diversos os benefícios em todo proces-
so, aqui indicarei os três mais relevantes. Primeiro financeira-
mente, tem pouca diferença em comparação com outros 
materiais e com muito mais benefícios. Com cubas moldadas 
fica mais competitivo. Segundo, valorização do imóvel o 
porquê o material é de alto padrão, moldável e acéptico 
(NR50/ indicado pela ANVISA), toque macio e temperatura 
ambiente. E por último a durabilidade, manutenção simples, 
100% eficiente fica NOVO! 

“ Nota 1.000, se toda empresa que eu trabalho tivesse 1/10 
da postura comercial da Siligram, nosso segmento sería ou-
tro. Mantenham-se nesse caminho de sucesso.”

PROJETO@CAZANARCISO.COM.BR

@CAZANARCISO

Foto: Shendel Schichvarger
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Na edição 142 da Revista 
Decorar trouxemos um projeto 
de um apartamento luxuoso 
no Morumbi, em São Paulo, 
assinado pelo designer de inte-
riores Roberto Alves; visitamos 
o cantinho preferido da casa 
da arquiteta Claudia Albertini; 
mostramos as tendências para 
um living aconchegante e cheio 
de estilo. Além disso, você vai 
se encantar com o apartamento 

em Manhattan, Nova Iorque, 
um projeto do escritório Rodney 
Lawrence.
Para estação mais fria do ano, 
a Revista Decorar separou am-
bientes especiais e produtos para 
você se inspirar e deixar seu lar 
mais confortável e aquecido.
O propósito desta edição foi 
trazer um conteúdo leve. Apro-
veite para apreciar a sua casa e 
fazer coisas simples, como ler, 

observar a vista de sua varanda, 
tomar sol, trabalhar degustando 
um delicioso chá e saborear cada 
minuto do seu dia. O mundo 
passa por um momento desafia-
dor e cheio de transformações, 
cabe a nós encontrarmos nossa 
essência e felicidade.

Elisangela Peres 

Sugestões de pauta

jornalismo@cidad3.com.br

editora@cidad3.com.br

Para aquecer 
os dias frios

Errata

Na matéria Eletrodomésticos de Alto Padrão, da edição 141, 
o nome correto da empresa é La Cuisine e não La Counue, 
como informado. Pedimos desculpas pelo erro.
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Inove
Transpareça suas ideias com criatividade.
A Portilato apresenta uma nova linha de revestimentos que irá
lhe surpreender, ouse com sofisticação.

Portilato - Aqui é Diferente

Revestimento Ret Roca Acetinado Cubic Steven Iron 
                                                                                 30 x 60 cm

Loja, Showroom e Outlet Ipiranga

Mega Store Pinheiros
Av. Rebouças, 1981 - Pinheiros | Tel: (11) 2386.9100

Nova Boutique Santo André - Abc

Av. Presidente Wilson, 5786 - Ipiranga | Tel: (11) 5837.5822

Av. Higienópolis, 129 - Vila Gilda | Tel: (11) 3705-5200
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Colaboradores

Fotos: divulgação

Victor Falasca Megido
@victor_megido

Formado em Comunicação pela Università 
La Sapienza, de Roma, com especialização 
em Marketing & Sales pela SDA Bocconi, 
de Milão, e pela Esade Business School, de 
Barcelona. Foi diretor geral da Faculdade 
italiana Istituto Europeo di Design – IED 
Brasil, e Managing Director da agência de 
marketing e comunicação Armosia Brasil.  
Apoiou e colaborou com as entidades 
Abedesign, Abit, Adp Abd, Abiesv, Rdi, 
Adesp, Abicalçados, Instituto Italiano 
de Cultura, entre outras. É consultor e 
organizador do livro “A Revolução do 
Design – conexões para o século XXI” 
(Editora Gente) e escreve sobre design sob a 
ótica do mercado.

Rúbia Carla Andrade
@captaturismo

Profissional com 25 anos de experiência e 
atuação na indústria de viagens. Economista 
e química de formação, se apaixonou pelo 
turismo quando começou a trabalhar na 
área comercial de uma companhia aérea. 
Depois, teve a oportunidade de cuidar do 
mercado corporativo de grandes empresas 
e da área de viagens de incentivos. Com 
todo o aprendizado e amor pelas viagens, 
decidiu fundar, em 2014, a Capta Turismo, 
uma agência com o desejo de proporcionar 
para cada cliente uma experiência única 
e personalizada. Rúbia se considera uma 
eterna apaixonada pelas histórias, novas 
descobertas e adora explorar o mundo.
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“Sou fascinado pela iluminação dentro dos meus 
  projetos. Em minha parceria com a Kasatua decor
  que produz com todo cuidado todos os meus 
  desenhos de lustres e arandelas. Acredito que o 
  importante é estar 
  familiarizado com a fisiologia do olhar, literalmente
  do que se espera do resultado final, e as peculiaridades 
do modo como enxergamos a casa e seus detalhes.”

Designer de interiores Roberto Alves 

Soluções para projetos de iluminação residencial e corporativo
                                             Mais de 30 anos de experiência no mercado!

Nossos diferenciais:
  Atendimento personalizado e individual, com hora marcada;
  Customização e personalização das luminárias;
  Soluções específicas para cada projeto;
    Consultoria e suporte em projetos luminotécnicos para residências e empresas;
  Manutenção e limpeza dos lustres.

                                     Venha nos visitar!

Sabemos que um detalhe delicado pode fazer uma enorme diferença em um
projeto. No apartamento assinado por Roberto Alves, utilizamos uma iluminação 
sem canopla, apenas ajustando a fixação com novas peças criadas, para uma 
combinação perfeita com o papel de parede. 
EEquipe Kasa Tua

@kasatuadecor

11 3542 8194 I 11 98263 4667

Alameda dos Aicás, 1518 - Moema -  São Paulo, SP

Iluminando ideias
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coluna | por Victor Megido | @victor_megido

Me diga com quem andas...

Fazer parte do projeto da Revista          
Decorar é motivo de grande felicidade, 
pois pactuo com a missão da Revista, 

que é conectar profissionais do setor da eco-
nomia criativa, promovendo o crescimento 
de suas carreiras. Sabemos da importância de 
fazer parte desta rede, e nela poder contribuir 
para mantê-la um espaço de inovação, indo 
contra a chatice e o conformismo! Decidi 
então experimentar algo diferente para a 
coluna desta edição, motivado pelo sentimen-
to de que ninguém aprende sozinho. É por 
isso, inclusive, que estamos aqui conectados. 
Penso na celebre frase do Isaac Newton: “Se 
eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros 
de gigantes.” E essa afirmação me levou à uma 
outra do mestre Philip Kotler: “Demora dias 

para se aprender marketing. Infelizmente, 
leva-se uma vida inteira para ser um mestre.” 
Estudar, conviver, aprimorar, experimentar! 
Também sonhar e admirar. E esse pensar e 
sentir nos definirá, a certo ponto, como cria-
tivos e projetistas! Por que toda essa reflexão? 
Para dizer que os princípios e valores de um 
profissional são norteadores e isso deveria 
ser a base para alianças, pactos e projetos. Eu 
posso falar dos meus princípios guia, e tenho 
o prazer de compartilhar um deles com vocês: 
“Não podemos prever o futuro, mas podemos 
criá-lo”. E não é esse o desafio maior de nós 
criativos? Projetar! Reimaginar o futuro, 
humanizar a sociedade, trabalhar para uma 
civilização da empatia. Eu gosto disso e me 
incluo na categoria dos criativos, pois “penso 

como um artista”, como diria o escritor Will 
Gompertz. E gosto de fazer isso com paixão, 
sem perder a humildade. Disse uma vez 
Washington Olivetto: “Eu sou humilde, mas 
não modesto. Modéstia é falsidade.” Então, 
o desafio que lanço a você leitor é de nunca 
pactuar com a mediocridade e não abandonar 
os teus princípios guia! Sobretudo, declare 
os teus valores e cuide das próprias alianças, 
pois nós somos o resultado de quem admi-
ramos e de com quem andamos. Me diga 
com quem você anda...e me conte o que você 
aprendeu com eles! É para isso que estamos 
aqui conectados em rede, onde um pouco de 
poesia é sempre bem-vinda.

Foto: Sarah Pflug, site Burst
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@delreymarcenaria        www.marcenariadelrey.com.br

contato@marcenariadelrey.com.br I (19)38697387 I (19)981296647 - WhatsApp

Rua Isaura Aparecida Oliveira Barbosa Terini 136
Jardim Itapuã – Valinhos.SP

Há mais de 40 anos no mercado de alto padrão, hoje a segunda
geração da marcenaria Del Rey une a alta tecnologia à arte de

fabricar moveis e armários.

"Marcenaria para mim é uma arte! Um 
trabalho de qualidade não é aquele que 

agrada o cliente, mas aquele que convence 
até a mente treinada de quem o criou! " 

Roberto Alves
Designer de interiores 
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design de interiores | Roberto Alves | por Elisangela Peres

APARTAMENTO DE 400M², NO MORUMBI, 

EM S²O PAULO, PASSOU POR REFORMA 

COMPLETA ASSINADA PELO DESIGNER DE 

INTERIORES ROBERTO ALVES.

Luxo e 
sofisticação

Com uma linguagem delicada e sofisticada, cheia 
de detalhes, assim é o apartamento assinado pelo        
designer de interiores, Roberto Alves, para uma 

joalheira, com dois filhos, que queria um ambiente cheio de 
amor e energia para entrar em uma nova fase da vida.

As cores definidas para o projeto foram pensadas para trazer 
leveza e requinte ao apartamento. De acordo com o designer 
de interiores, a combinação de branco e preto traz um toque 
de seriedade e elegância, já o azul permeia o equilíbrio e a 
paz, o rosa alivia e ressalta os melhores sentimentos, ideal 
para o novo ciclo da família.

“Meu trabalho se baseia na arquitetura do afeto. Os espaços 
não só apresentam memórias afetivas, como também, cons-
troem novas histórias”, diz Roberto.

No living, o forro foi derrubado, deixando as vigas da cons-
trução aparentes.  Elas foram tratadas e iluminadas para 
criar um espaço aconchegante, moderno e atraente. 

O sofá, com almofadas em couro, camurça e seda navalhada, 
chama atenção pelo conforto. O tapete azul tem costuras 
feitas à mão. O pufe em ponto cruz e as mesas de centro,   
em laca, granito e mármore, têm presença marcante no        
living. 

A chaise, do acervo da família, foi revestida com um veludo 
molhado rosa. Para trazer uma luz especial, uma luminária 
Serpente, do renomado light designer alemão, Ingo Maurer. 
Os vasos solitários são do designer Paulo Goldstein.

“Acredito que um ambiente precisa traduzir uma atmosfera 
moderna e clássica ao mesmo tempo. Cada projeto traz a 
oportunidade de realizar as fantasias e desejos dos meus 
clientes e criar uma forma linda, dentro da arquitetura,     
especialmente para eles”, ressalta Roberto Alves.
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A marcenaria, feita em MDF cinza laquea-
do com tubos de latão banhados a ouro, foi 
desenhada pelo escritório de Roberto Alves 
e executada pela Marcenaria Del Rey. 
A arandela Spiker, que também foi criada 
por Roberto, tem inspiração nas cenas do 
filme Metrópolis, de Fritz Lang. Na estante, 
peça antiga trazida da Ásia pela Dpot e obje-
tos como a Grande Concha, Vaso Quebrado 
com Folha de Ouro, que são da Orbi.

Fotos: Evelyn Müller

O living tem uma luz energi-
zante que invade o ambiente e 
termina apenas quando anoi-
tece.  A mesa antiga, da Tânia 
Bulhões, foi laqueada de cinza 
brilhante. Vaso branco com 
folha de ouro e flores feitas à 
mão, da Orbi. De acordo com 
Roberto, as rendas das cortinas 
possuem detalhes que remetem 
ao período medieval. Por traz, 
um veludo devore prata.

design de interiores | Roberto Alves | por Elisangela Peres
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design de interiores | Roberto Alves | por Elisangela Peres

Fotos: Evelyn Müller

A sala de jantar foi o ponto de partida do 
projeto. O designer de interiores procurou 
abusar da estética, criar proporções e exibir 
aplicações de materiais simples e de forma 
inusitada. 

O Lustre Galáxia, criado por Roberto Alves 
e desenvolvido pela Kasa Tua, foi inspirado 
em bolhas flutuantes de sabão. Ele é com-
posto por um equilíbrio de canos banhados 
a ouro, com encaixes minimalistas, presos 
no teto, que sustentam bolas de cristal em 
diferentes tamanhos.

A mesa de jantar possui pés em latão, ba-
nhados a ouro, e tampo Carrara. As cadeiras, 
da Casual, são revestidas com veludo prata 
e têm pés laqueados. O Centro de Mesa, 
esculpido à mão, é do Designer Nil Morais 
para a Dpot.

O Buffet é inteiro em MDF laqueado com 
tampo de Carrara Gold. Ele também foi 
desenhado pelo escritório de Roberto Alves 
e desenvolvido pela Marcenaria Del Rey.  
Sobre o buffet, uma cuba esculpida em labra-
doria azul, da LS Selection.

As cadeiras Luis XV, de Reneê Behar, com 
veludo devore, complementam o ambiente.



de•cor•ar20

A cozinha traz modernidade 
com toques orientais. A famí-
lia adora cozinhar e receber 
amigos. A marcenaria foi feita 
em laca negra e leva assinatura 
do escritório do designer de 
interiores, com produção da 
Marcenaria Del Dey. As Cadeiras 
Bertoia possuem couro náutico 
preto.

O papel de parede, da Bepaper, 
traz detalhes orientais que 
lembram desenhos feitos à mão. 
Nos detalhes, vasos em concreto 
da L’oeil e fruteiras da Spicy.

design de interiores | Roberto Alves | por Elisangela Peres

Fotos: Evelyn Müller
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@maisontecidos
www.maisontecidos.com.br

(11) 3881-1080

Rua Inhambu, 1197
Moema – São Paulo 

“Sobre Tecidos, sou apaixonado por eles. 
  Sentir as texturas e poder ousar nas misturas
    sem ter que se preocupar com a qualidade
  é o que busco para os meus projetos.
Na Maison é simples desta forma. ”

Roberto Alves
DDesigner de interiores

Fundada em 1998, a Maison Tecidos nasceu com o 
propósito de oferecer produtos de qualidade que 
fizessem parte da vida de cada um de nossos 

clientes e amigos.
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A Suíte Master foi o único ambiente da casa que 
ganhou tonalidade diferente.  As paredes, marcena-
ria e cortinas em tom fim de tarde contrastam com 
a cabeceira em veludo verde água. Os pendentes 
Pointer, desenhados por Roberto Alves e executado 
pela Kasa Tua, em Murano âmbar e latão banhado a 
ouro, são pendurados por um cordão de seda tran-
çado. Os vasos em cristal fosco são da LS Selection.

Uma confortável varanda faz parte da Suíte Master. 
Poltrona e Cortinas de Seda, que de acordo com Roberto 
Alves, lembram antigas redes de pescadores, dão requinte 
ao ambiente.

design de interiores | Roberto Alves | por Elisangela Peres

Fotos: Evelyn Müller
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design de interiores | Roberto Alves | por Elisangela Peres

Fotos: Evelyn Müller

Para ampliar ainda mais a Suíte Master, ripas largas de laca fosca e 
brilhantes que contrastam com a luz do dia que entra pela varanda. 
O tapete verde água, da Tapetah, tem linhas geométricas costu-
radas à mão e segue a mesma tonalidade da cabeceira da cama.  
Luminária em latão, da Divino Espaço, Vaso em Murano da L´Oeil, 
porta-retratos antigos do acervo da família, espelho e poltrona 
deixam o ambiente elegante.
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design de interiores | Roberto Alves | por Elisangela Peres

Fotos: Evelyn Müller

Roberto Alves buscou inspiração 
nas ruas estreitas do bairro francês 
Saint-Germain-des-Prés, para criar 
a Suíte da filha da empresária. A 
cabeceira da cama, em veludo de-
vore da Maison Tecidos, traz um ar 
de boemia ao quarto. O enxoval da 
cama foi desenhado por Roberto e 
produzido pela Casa Mineira.

O papel de parede, da Bepaper, 
reveste todo o quarto, inclusive o 
teto. A marcenaria, em laca, tam-
bém foi desenhada pelo escritório 
do designer de interiores e produzi-
da pela Marcenaria Del Rey.
Arandelas Fallen, também assina-
das por Roberto Alves, foram feitas 
em aço carbono e latão pela Kasa 
Tua. As tachas da poltrona L´Oeil, 
em laca com veludo rosa da Maison 
Tecidos, são da mesma tonalidade 
das arandelas.
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design de interiores | Roberto Alves | por Elisangela Peres

Fotos: Evelyn Müller

O Banheiro da Suíte Master tem bancada 
em corian e marcenaria laqueada grafite. 
Para trazer mais aconchego, o designer de 
interiores trouxe um jardim no revestimen-
to com papel de parede. As caixas de ma-
deira natural, da Divino Espaço, bandeja de 
concreto da Dpot e peças de acervo deixam 
o banheiro elegante.

Roberto Alves se inspirou em uma pequena 
ilha de Bali, chamada Ubud, onde as palmei-
ras dominam o lindo e tranquilo local, para 
criar o lavabo. O papel de parede cool 
tropical é da Bepaper. O vaso de sodalita 
azul, da Dpot. Os metais são Deca. O con-
creto do piso e a cuba esculpida com reves-
timento da Portobello Shop, dão ainda mais 
harmonia ao ambiente.
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design de interiores | Roberto Alves | por Elisangela Peres

Fotos: Evelyn Müller

A cômoda Bombê antiga, que faz parte 
do acervo da família, se transformou 
em um bar, com bandeja de mármore 
negro de Jader Almeida. Além dos 
drinks para os dias de festa, um mini 
altar com um Buda antigo traz ainda 
mais charme ao espaço. Na parede, 
uma espécie de galeria de espelhos 
iluminada acomoda as garrafas antigas 
francesas. As taças e vasos são de 
Cristal Baccarat. O balde em latão é da 
Divino Espaço.

Para Roberto Alves, o hall de 
entrada apresenta o que há dentro 
do lar. Em todos os seus projetos, 
de acordo com o cliente, o designer 
de interiores coloca um relicário, 
para trazer boas energias para 
quem chega e proteger a família 
que mora no lar. O espaço é 
revestido com papel de parede, 
possui tapete da Tapetah e bancos 
para facilitar a retirada dos sapatos, 
antes de entrar no apartamento.

A Bepaper é um show room especializado em papéis de parede, com know How e profissionais 
qualificados. A equipe oferece atendimento personalizado, suporte e consultoria para a melhor

experiência na compra dos papéis de parede , de forma assertiva e dinâmica.

@bepaper.papeldeparede    www.bepaperpapeldeparede.com.br

(11) 3743-7360

R. Francisco Leitão, 469 | cj. 1810
Pinheiros | São Paulo | SP
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A Bepaper é um show room especializado em papéis de parede, com know How e profissionais 
qualificados. A equipe oferece atendimento personalizado, suporte e consultoria para a melhor

experiência na compra dos papéis de parede , de forma assertiva e dinâmica.

@bepaper.papeldeparede    www.bepaperpapeldeparede.com.br

(11) 3743-7360

R. Francisco Leitão, 469 | cj. 1810
Pinheiros | São Paulo | SP
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design de produto 

PEÇAS PARA DECORAÇÃO DE INVERNO

Dunelli 
@dunelli_

A mesa de centro Mat possui 
duas divisões, perfeitas para 
livros e objetos decorativos. O 
tom quente da madeira e os 
detalhes em dourado se adap-
tam às mais variadas tendências 
de décor. 

F. Way 
@fway_oficial

A poltrona Betty tem design 
assinado por Christoph Jenni. 
Sua estrutura de aço garan-
te resistência, enquanto seus 
pés em madeira e o estofado 
demonstram conforto e sofis-
ticação para os mais variados 
ambientes.

Ecofireplaces 
@ecofireplaces 

A lareira portátil Eco 22 possui 
sua base em aço preto e forma 
contemporânea. Uma boa op-
ção para decorar e aquecer am-
bientes. Em seu formato 
25 x 25, aquece até 10m². Tam-
bém disponível em aço corten. 

O INVERNO CHEGOU E AS BAIXAS TEMPERATURAS NOS FAZEM APROVEITAR O NOSSO LAR DA FORMA MAIS CONFORTÁVEL 

POSSÍVEL, SEJA PARA LER UM LIVRO, ASSISTIR AOS FILMES OU BEBER UM VINHO. PENSANDO NISSO, SELECIONAMOS AL-

GUNS PRODUTOS PARA VOC² SE INSPIRAR E DEIXAR OS AMBIENTES DE SUA CASA MAIS ACOLHEDORES E CONVIDATIVOS.
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Tapetah 
@tapetahoficial

O tapete Hertz, criado pelo 
Mula Preta, faz parte da linha 
Prime + Patchwork da Tapetah. 
Suas formas geométricas des-
construídas são estampadas 
com tons de cinza, que garan-
tem muita personalidade aos 
ambientes.

St. James 
@stjamesoficial

Os castiçais Olympea expres-
sam delicadeza e romantismo. 
Além de decorar, podem ser uti-
lizados em ocasiões especiais. 
Estão disponíveis nos tamanhos 
pequeno, médio e grande e, 
também, na cor dourada. 

Novo Ambiente 
@novoambiente

Assinada pelo Studio Century, 
a chaise San Andres foi pensa-
da para proporcionar conforto 
total. Com as laterais em couro, 
suas almofadas possuem sobras 
de tecidos, o que deixa seu 
visual despojado e convidativo 
para momentos de relaxamen-
to.  

Fas Iluminação
@fasiluminacao_estudio_brasil

Além de funcional, as luminárias 
deixam os ambientes visual-
mente confortáveis. O abajur 
Maija é um clássico criado pelo 
designer finlandês Ilmari 
Tapiovaara. Possui apoio de 
latão e acabamento em branco 
ou rosa nude. 
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opinião | Produtos Antibacterianos 

Produtos antibacterianos que serão 
tendência pós-covid

A pandemia que estamos enfrentando nos fez revisar nossos hábitos higiênicos. Como métodos 
para evitar a contaminação, sempre utilizamos máscaras ao sair nas ruas, criamos novas ma-
neiras de entrada e saída nas casas e, também, na higienização dos ambientes e alimentos. Para 
os futuros projetos de arquitetura, a demanda por materiais e produtos, que evitam a dissemi-
nação de doenças, irá aumentar. Em entrevista à Revista Decorar, as arquitetas Anette Weber 
e Rafaella Marques, sócias do escritório WM Arquitetura e Interiores, falam sobre os produtos 
adequados para evitar a propagação de bactérias.

Fotos: divulgação

Anette Weber e Rafaella Marques        
do WM Arquitetura e Interiores

Seus clientes já tinham a preferência de incluir nos projetos materiais antibacterianos ou de fácil limpeza? 
Nossos clientes, da área da saúde, sempre pediram especificações de materiais antibacterianos e de limpeza exemplar, muito comuns em ambien-
tes públicos, áreas comerciais com grande circulação de pessoas e, principalmente, clínicas. Nos projetos residenciais, muitos já solicitaram para 
nosso escritório, revestimentos antibacterianos para as áreas molhadas, como banheiros e cozinhas, pois não acumulam bactérias e fungos, princi-
palmente em rejuntes e emendas de bancadas.
 
Quais cores e texturas dos materiais colaboram na assepsia?
As cores claras são indicadas para os clientes que solicitam esse tipo de assepsia, devido a fácil visualização de manchas e fungos. Os materiais com 
texturas lisas e esmaltadas são mais fáceis de serem limpos. Tintas acrílicas e epóxi são recomendadas para limpeza e conservação dos ambientes. 
Os pisos monolíticos também são uma boa opção, como os vinílicos em mantas, disponíveis no mercado em várias cores, desenhos e padrões.

Quais tipos de materiais vocês acreditam que serão tendência após a pandemia?
Com certeza os projetos e especificações técnicas vão mudar, ou melhor, já estão mudando devido ao covid-19. Não só os profissionais arquitetos, 
assim como os clientes, já estão preocupados com esta questão. Dessa forma, indicamos: as bancadas monolíticas, que não possuem emendas e 
evitam que resíduos e manchas apareçam na superfície; os revestimentos com superfícies maiores, como os porcelanatos que possuem menos vãos 
e rejuntes, com texturas mais fáceis de serem limpas; as torneiras de ozônio, que é um esterilizante natural, misturado à água, que consegue elimi-
nar 99% das bactérias e 75% dos agrotóxicos de legumes e frutas.

Bancada em Corian®, 
material recomendado 
pela ANVISA (NR50) 
por ser uma superfície 
monolítica 100% higiênica.

Misturador monocomando 
DocolOzônio, uma das opções no 
mercado que contribui na limpeza e 
alimentos e utensílios.
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design de luxo | Audi

Primeiro SUV 100% elétrico da Audi 
encanta pelo design e tecnologia

Na editoria Design do Luxo, a equipe 
da Revista Decorar selecionará um 
produto, independente da categoria, 

que chama atenção por ser super premium e 
pelo primoroso design. Desta vez, escolhe-
mos o novo carro da Audi, o e-tron, primeiro 
veículo 100% elétrico da marca, com zero 
emissão de CO2 durante a sua utilização. O 
carro traz características de esportividade, 
conforto e praticidade. O novo modelo é 
equipado com dois motores elétricos silencio-
sos, que combinam para uma potência total 
de 408 cv com 664 Nm de torque. O carro 
chega de 0-100 km/h em 5,7 segundos, com 
velocidade máxima limitada eletronicamente 
em 200 km/h. O e-tron tem a grade Singlefra-
me de design octogonal com linhas verticais 
e horizontais. A linha de ombro desenhada 
desde os faróis Full LED até as lanternas dá 
ao carro a impressão de um modelo ainda 
mais próximo do chão. O teto solar panorâmi-

co Open Sky intensifica a sensação de leveza 
e espaço amplo. Na borda inferior dos faróis, 
quatro linhas horizontais criam a assinatura 
e-tron nas luzes diurnas. Na parte traseira, a 
assinatura ótica mantém o design inaugurado 
no Audi Q8. Na lateral do veículo, destaca-se 
o logotipo e-tron na cor laranja, na tampa 
de abertura para acoplar o carregador. O 
carro tem câmeras no lugar dos retrovisores 
convencionais, uma novidade mundial em 
modelos de produção em série. As imagens 
são processadas digitalmente e exibidas nos 
monitores internos laterais de 7 polegadas, 
com tecnologia OLED de 1.280 x 800 pixels, 
cujo brilho se ajusta automaticamente. O 
carro, produzido em Bruxelas - Bélgica, chega 
ao Brasil em duas versões: Performance e 
Performance Black. As rodas em ambas as 
versões são de 21 polegadas, mas na Perfor-
mance Black o desenho é exclusivo.

Fotos: divulgação 
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Bom gosto e sofisticação

Marcelo Colnaghi é responsável pelo 

escritório que carrega seu nome há mais de 

dez anos. Graduado pela Faculdade Belas 

Artes de São Paulo, o arquiteto desenvolve 

projetos focados em residências, comércios 

e apartamentos de alto padrão. Para suas 

obras, conta com as marcas Deca e Tramon-

tina, que são seus principais fornecedores. 

Para Colnaghi, sucesso no projeto é quando 

há a união do bom gosto dos produtos da 

Obra Fácil junto da ergonomia e funcionali-

dade de suas criações. 

Fotos: Gustavo Awad

“Tenho total confiança na Obra Fácil, para 
o sucesso da execução dos meus projetos”, 
comenta Marcelo Colnaghi.

Site: marcelocolnaghi.com.br
Telefone: (11) 99957-6547
Instagram: @marcelo_colnaghi

Site: www.lojaobrafacil.com.br

Os armários em estilo clássico se destacam neste projeto pela cor azul petróleo, 
que quebra a neutralidade do ambiente. 

Neste sanitário, o arquiteto utilizou cores vibrantes. Destaque para as louças e 
metais, na cor preta, que trazem o ar de contemporaneidade.

Com tons neutros, esta cozinha mostra funcionalidade e sofisticação. O espelho 
cria a sensação de amplitude no espaço.
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Antes de seguir carreira no mundo da 
decoração, Felipe de Almeida se for-
mou em administração. Cursou a Escola 
Panamericana de Design de Interiores 
e desde então, atua há seis anos em 
projetos residenciais e comerciais em 
seu próprio escritório. Seu trabalho 
visa a relação do homem com o seu lar, 
com foco no projeto de espaços que 
aproximam as pessoas e estabeleçam a 
conectividade afetuosa. Para o designer, 
a casa é onde se processa a vida cotidia-
na e que se mistura as lembranças junto 
da criação de novos momentos.

“Ter a Obra Fácil como parceiro é ter a certeza 
de que serei bem atendido, de que os pro-
dutos são de excelência e que terei toda a 
assistência necessária no pré-projeto, durante 
o projeto e, se precisar, no pós-projeto, tudo 
com agilidade e organização”, diz Felipe de 
Almeida.

Harmonia entre o clássico e o contemporâneo 

Site: felipedealmeida.com.br
Telefone: (11) 3884-0788 / (11) 99911-1641
Instagram: @felipedealmeida_designer

Site: www.lojaobrafacil.com.br

Fotos: Evelyn Muller

Os armários em estilo provençal se mesclam com as características contemporâ-
neas das luminárias e da prateleira fixa no teto. 

Funcional e elegante, esta cozinha traz características tradicionais das casas 
brasileiras através dos objetos decorativos.  

A mistura de texturas nos revestimentos deste banheiro traz o toque de brasili-
dade. 
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Ambientes acolhedores e únicos

Com quinze anos de experiência na área de 

arquitetura, Ale Rovito é formada pela Uni-

versidade Presbiteriana Mackenzie. Atua há 

quatro anos em seu próprio escritório, onde 

realiza projetos de arquitetura e design de 

interiores. A arquiteta busca a identidade de 

cada cliente para projetar ambientes acolhe-

dores e únicos, em um conceito criativo que 

otimiza recursos e espaços.

“Nosso escritório e a Obra Fácil trabalham 
com a mesma premissa: excelência no aten-
dimento ao cliente. A consultoria prestada 
por eles nos dá segurança ao especificar os 
acabamentos, além de conseguir boas condi-
ções de compra para nossos clientes e, assim, 
executar projetos únicos e diferenciados”, diz 
Ale Rovito.

Site: alerovito.com.br
Telefone: (11) 99849-6040
Instagram: @alerovito

Site: www.lojaobrafacil.com.br

Nesta cozinha, o misturador na cor red gold da Deca se destaca em meio aos 
tons claros e amadeirados. 

No banheiro do casal, duas bancadas foram colocadas nas extremidades do es-
paço. Os tons escuros trazem requinte e aconchego ao ambiente. 

A banheira e o sanitário são separados por uma parede de vidro que cria a inte-
gração visual. 
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arquitetura | Isabella Nalon | por Attos Henrique

PROJETO DE INTERIORES EXECUTADO PELA 

ARQUITETA ISABELLA NALON REÚNE CONFORTO E 

ELEMENTOS COM SIGNIFICADOS AFETIVOS PARA OS 

MORADORES, APAIXONADOS POR VIAGENS, LIVROS 

E COLEÇÕES.

Memória afetiva 
e modernidade

Localizado no Morumbi, na capital paulista, o apartamento 
de 180m² revela uma história especial: todo o projeto de 
reforma foi pensado para abrigar a família, os objetos de 

herança e peças garimpadas em viagens. 

Logo no hall de entrada, foram posicionadas nas paredes diver-
sas carrancas de deuses gregos e romanos, trazidos da Sicília. 
Um quarto de serviço foi demolido para dar espaço ao escritó-
rio, que foi integrado às salas de tv e estar, o que criou uma me-
lhoria na circulação dos ambientes.

Em todos os lugares da casa é possível notar o cuidado na esco-
lha dos itens decorativos. As peças mostram uma ambientação 
afetiva junto ao mobiliário moderno e carregado de personali-
dade.  

Na varanda foi instalado, em uma das paredes, o revestimento 
em madeira de demolição, que cobre também a churrasqueira. 
Uma solução prática foi colocar a mesa de jantar neste espaço, 
evitando a duplicação do móvel. 

Um sofá de tecido neutro e confortável foi a escolha para com-
por a sala de tv. “O tapete geométrico trouxe movimento ao 
espaço, que foi mobiliado com tons neutros. O rack azul comple-
menta e traz um ponto de cor à decoração”, enfatiza a arquiteta 
Isabella Nalon. 

O estar conta com móveis de designers brasileiros, como as 
poltronas assinadas por Fernando Jaeger, que realizou um mix 
com a mesa de centro de madeira, garimpada pelos moradores. 
O quarto do casal mescla a decoração vintage com toque de 
modernidade. O papel de parede, com um mapa mundi antigo, 
remete às inúmeras viagens realizada pelos moradores. 

Cada canto do apartamento reflete a personalidade da família, 
o que mostra que a arquiteta conseguiu atender as necessidades 
dos clientes ao criar um lugar para relembrar e curtir novos 
momentos.

A estante em laca branca abriga o enorme acervo de livros 
intercalado com os objetos garimpados pelos moradores.
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arquitetura | Isabella Nalon | por Attos Henrique

No escritório, uma gallery wall 
expõe miniaturas de carros 
clássicos. A escrivaninha em 
madeira harmoniza com as 
prateleiras brancas.

A família está muito presente em porta-
retratos nas estantes e paredes, além 
dos objetos que foram herdados.
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arquitetura | Isabella Nalon | por Attos Henrique

Ao lado direito da cama, 
uma cômoda vintage é 
uma das heranças de 
família. Do outro lado, a 
escrivaninha do Depósito 
Santa Fé e uma cadeira, 
que pertenceu ao Liceu 
de Artes e Ofícios de São 
Paulo, trazem charme ao 
ambiente.

A varanda, que também faz 
o papel de sala de jantar, 
possui lustre de cristal da 
Baccarat com detalhes na 
cor azul, que também está 
presente na cristaleira e no 
frigobar.

Fotos: Julia Herman



de•cor•ar36 Foto: Divulgação

revestimento | ceusa

Lançamentos Ceusa 2020

A Ceusa, que faz parte do grupo Duratex, 
apresentou novidades para a linha de reves-
timentos Unique. São sete coleções exclu-
sivas: Carrara, Noble, Negresco, Shuriken, 
Square, Star e Unblock, nas versões polido, 
matte e natural e opções de medidas, que vão 
do 58,4x58,4cm aos ousados formatos de 
120x120cm. Um dos destaques é a coleção 
Star, que tem a geometria como palavra de 
ordem deste lançamento. De formas amplas e 
profundas, as peças criam movimento e seus 
volumes compõem diferentes projeções de luz 
e sombra. A novidade também se destaca pela 
proposta exclusiva de relevo em porcelanatos 
no formato 58x58cm. Em três combinações 

de cores, os revestimentos reproduzem tons 
e estilos que vão desde o clássico marmori-
zado, na opção WH, industrial e moderno, 
retratados na cor cinza através de um mix de 
tons cimentícios, e na combinação de cimento 
e madeira, um arranjo pleno de naturalidade 
e conforto visual. Já o porcelanato Negresco 
traz a intensidade do mármore negro e veios 
marcantes, que aparecem nas cores branco e 
laranja. Inspirado na pedra negra, o produto 
chega para complementar outras peças da 
linha, compondo perfeitamente com os mo-
delos já existentes. Um revestimento para 
ambientes arrojados e elegantes.

Foto: Divulgação

A coleção Star possui características geométricas, enquanto o Porcelanato 

Negresco traz seus veios marcantes inspirados na pedra negra.

A MARCA APRESENTA SETE COLEÇÕES ORIGINAIS, CRIADAS EXCLUSIVAMENTE 

PARA INTEGRAR A LINHA DE PRODUTOS ESPECIAIS UNIQUE | CEUSA.

As três opções de cores 
da coleção Star. 
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exposição | Maison&Objet + Franklin Azzi

Projeto de Franklin para a unidade da boutique 

Isabel Marant em Los Angeles, EUA. 

ESCOLHIDO PARA SER O “DESIGNER DO ANO” PELA MAISON&OBJET – 

FEIRA DE DECORAÇ²O QUE ACONTECE EM PARIS –, FRANKLIN AZZI SE 

DESTACA PELOS PROJETOS DE ARQUITETURA E DESIGN QUE LEVAM EM 

CONSIDERAÇ²O O ECOSSISTEMA EM QUE EST²O INSERIDOS.

Formado pela École Spéciale d’Architecture e na Glasgow School of 
Art, Franklin Azzi carrega influências múltiplas e variadas, desenvolve 
projetos em arquitetura, arquitetura de interiores, design e desenvol-
vimento urbano na França e no exterior. Fundou a Franklin Azzi Ar-
quitectura (FAA), uma agência que conta com uma equipe multidisci-
plinar composta por cerca de sessenta colaboradores. Seus projetos 
vão desde comissões de planejamento urbano até o design de uma 
maçaneta de porta, incluindo a transformação de um armazém na 
Escola de Belas Artes de Nantes e boutiques em todo o mundo para 
a estilista Isabel Marant. Para a próxima edição da Maison&Objet, 
que acontecerá entre os dias 4 e 8 de setembro no centro de exposi-
ções Villepine em Paris, Azzi criou uma instalação cenográfica na qual 
apresentará vários espaços de trabalho ao longo dos anos, alguns 
deles baseados em filmes de cinema.

FRANKLIN AZZI: 
O DESIGNER DO ANO NA MAISON&OBJET

Foto: Divulgação
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ambiente | Decoração de Inverno

No home theater, uma lareira a gás complementa o 
espaço. Velas e castiçais se tornam ótimas opções de 
decoração em mesas e estantes.

Foto: Rafael Renzo

Inspiração: Decoração de Inverno

Monise Rosa | @moniserosaarquiteta
 

ESTAMOS NA ESTAÇ²O DO ANO EM QUE A CASA PRECISA DE UM AR DE ACONCHEGO. TONS QUENTES, MANTAS, 

ALMOFADAS E TAPETES S²O ITENS ESSENCIAIS PARA CURTIR O INVERNO COM CONFORTO E ESTILO. CONFIRA A 

SELEÇ²O DE PROJETOS QUE SEPARAMOS PARA VOC² SE INSPIRAR E RENOVAR SUA CASA!

O Projeto Arujá tem ambientes integrados 
e confortáveis para o dia a dia. 

O projeto realizado para um jovem casal que adora 
receber amigos, teve como ponto inicial o desejo de 
criar ambientes cleans, modernos e confortáveis. A es-
colha dos revestimentos foi definida a partir dos tons 
neutros, também utilizados nos estofados e nas pare-
des. As almofadas com diversas texturas e os objetos 
decorativos possuem tons mais escuros. A madeira se 
destaca nos móveis e em painéis, contrastando com as 
cores claras, o que trouxe um toque aconchegante para 
o ambiente e com a personalidade dos clientes. 
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ambiente | Decoração de Inverno

Foto: Tuca Réines

O quadro da artista Tomie Ohtake traz a 
cor vermelha viva ao ambiente de cores 
sóbrias. 

David Bastos | @dbarquitetos

O projeto Baltazar de Veiga é composto por móveis e objetos 
decorativos vintage, uma das paixões dos moradores.

Amplo e todo integrado, este apartamento de 140m² 
teve toda a disposição dos ambientes alterada para 
unir o living, sala de jantar e a suíte máster. O projeto 
carrega inspirações industriais, com cômodos am-
plos e interligados, sendo que a suíte máster pode ser 
isolada a partir de uma porta camarão. Para os reves-
timentos, foram escolhidos dois materiais: o mármo-
re branco Paraná, nas áreas molhadas, e a madeira 
Canela, toda de demolição, que traz um toque quente e 
rústico ao apartamento. As paredes revestidas de linho 
na cor cinza transformam os ambientes, deixando-os 
sofisticados. Destaque para o mobiliário que possui 
peças garimpadas como poltrona, mesa de centro e a 
namoradeira. 
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ambiente | Decoração de Inverno

A lareira em madeira e cimento ganha destaque. O aproveitamento da luz natural foi feito a partir de 
grandes vãos de abertura.

Foto: Ricardo Basseti

Studio AG | @studioagarquitetura
 

O projeto de reforma da Casa ACK tem ares 
contemporâneos e integração entre as áreas sociais.

Buscando equilíbrio entre peças contemporâneas e 
peças atemporais de designers brasileiros, esta residên-
cia possui as áreas sociais integradas, sendo o próprio 
mobiliário o divisor dos ambientes. A adega ganha 
destaque no living, onde um bloco de armários em 
madeira contrasta com a base neutra da decoração. 
Pontos de cor são encontrados nas almofadas, nos 
objetos decorativos e na poltrona laranja. O banco me-
tálico, revestido em couro, traz unidade aos ambientes. 
A lareira revestida em Viroc, tem o painel constituído 
por uma mistura de madeira e cimento, o que aprovei-
ta a capacidade de isolamento térmico, além de ser um 
material de baixo custo e de pouca manutenção.
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ambiente | Decoração de Inverno

Foto: Rafael Renzo

Na varanda, as cores verde e azul ganham 
destaque nos estofados aconchegantes e 
nas poltronas e mesas em corda náutica. 

Ana Weege | @anaweege

O projeto de arquitetura desta residência foi elaborado por Márcio Kogan. 
A arquiteta Ana Weege teve a missão de adaptar os interiores, criando 
espaços descontraídos para o descanso dos moradores.

Para o projeto de decoração desta casa de fazenda, a 
arquiteta Ana Weege buscou inspiração a partir da 
madeira escura presente nos caixilhos e embutidos 
e, também, na poltrona Up com estampa em listras 
laranjas e beges, que era parte do acervo da família. O 
projeto tem um clima aconchegante e despreocupado, 
além de possuir muita personalidade. Os tons ama-
deirados, laranjas e amarelos aquecem os ambientes, 
presentes em parte do mobiliário, como a poltrona em 
couro, almofadas e as mesas no home theater. Os so-
fás e poltronas da varanda se destacam por possuírem 
cores diferentes dos interiores, como o verde e azul, 
que criam uma conexão com a paisagem do entorno.
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retrofit | Rodney Lawrence | por Attos Henrique

O APARTAMENTO DE 350M² LOCALIZADO EM 

MANHATTAN, NOVA IORQUE, TEM TEXTURAS 

NATURAIS, OBRAS DE ARTE E MUITO CONFORTO. 

O PROJETO DE REFORMA FOI ASSINADO PELO 

ESCRITÓRIO RODNEY LAWRENCE. 

De cara nova

Um antigo edifício de escritórios passou por um 
retrofit, no qual seu uso foi transformado para 
residencial. Para aumentar a área útil dos ambien-

tes de cada apartamento a construtora anexou uma torre 
ao fundo. Com essa inclusão, foi necessário criar melhorias 
para a integração entre os dois blocos, já que a divisão en-
tre o novo e o antigo era notável. A solução foi maximizar 
o pé direito em todo o apartamento para trabalhar com as 
vigas e outros elementos estruturais. 

Para atender os desejos dos clientes, um casal sem filhos e 
colecionadores de arte alemã dos anos 50, algumas paredes 
foram removidas para integrar toda a área social.

A escolha dos revestimentos foi definida de uma paleta de 
cores com tons sóbrios. O escritório utilizou diversos ma-
teriais e texturas naturais para garantir ambientes únicos, 
sofisticados e aconchegantes. 

Para aproveitar a luz natural que passa pelas grandes 
aberturas e preservar as obras de arte, foi necessário um 
tratamento especial anti-UV nas janelas. As novas peças de 
decoração harmonizam perfeitamente com a coleção dos 
moradores, o que cria uma coesão com as variadas texturas 
e formas utilizadas no projeto. 

No living, os estofados possuem 
diferentes texturas que se assemelham 
através dos tons sóbrios.
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retrofit | Rodney Lawrence | por Attos Henrique

No teto, o acabamento em boiserie 
minimiza a aparência das vigas.

O acabamento da divisória segue as 
características do buffet. As arandelas 
de bronze Hever Van Der Straeten, 
complementam a obra do artista Andy 
Warhol. 
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retrofit | Rodney Lawrence | por Attos Henrique

Na sala de jantar, o lustre sobre a mesa possui 
forma orgânica e escultórica. 

A marcenaria da cozinha possui um mix 
entre madeira, preto e branco. A ilha 
recebe revestimento em pedra natural. 

Fotos: Marili Forastieri
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empresa | Obra Fácil

A Loja Obra Fácil atua há mais de 15 anos no mercado de construção civil. É a principal revendedora de produtos da Deca no Brasil. 
Os mais recentes lançamentos e os clássicos da marca podem ser encontrados facilmente na empresa, que conta com um centro de 
distribuição e quatro lojas em São Paulo.
A rede preza pela qualidade de atendimento e de produtos, experiência em suas lojas e agilidade na entrega. Isso faz com que a em-
presa seja reconhecida entre os principais profissionais de arquitetura e design de interiores brasileiros.
Entre os pilares da companhia, que possui capital 100% nacional, estão a competitividade para se manter em destaque no mercado, a 
credibilidade que busca garantir a confiança entre seus clientes, a valorização dos profissionais da área e a capacidade de solução.
O time de vendas procura atender com agilidade e auxiliar nas especificações dos projetos. Além das lojas físicas, a Obra Fácil atua 
no segmento de e-commerce e disponibiliza no canal de vendas online um grande portfólio de produtos.
Em entrevista à Revista Decorar, Neylor Brito, diretor e um dos sócios da marca, comenta sobre os diferenciais da empresa e as inicia-
tivas voltadas aos arquitetos e designers de interiores.

Quais são as principais marcas e produtos da Obra Fácil?
A Obra fácil é a principal revendedora de produtos Deca no Brasil, com grande estoque de materiais que vão dos ícones da marca 
até os lançamentos. Entre as principais marcas presentes estão, também, a Sanitrit, Tramontina e Mekal. 
Para compor o portfólio, a Obra Fácil passou a revender a marca Suvinil, com um espaço totalmente dedicado ao segmento de tintas, 
e as banheiras DOKA, presentes somente na unidade da Zona Sul, no Itaim.   

Obra Fácil: 
qualidade e 
design em um 
só lugar
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empresa | Obra Fácil

A Obra Fácil possui programa de relacionamento para designers e arquitetos?
O Obra Fácil Mais é a nossa plataforma de relacionamento destinada aos arquitetos, decoradores e designers de interiores. O progra-
ma promove campanhas com premiações mensais e anuais, além de gerar pontuações em todas as compras realizadas nas lojas ou 
no e-commerce, que podem ser trocadas por prêmios.
Além disso, o Obra Fácil Mais oferece preços e formas de pagamento diferenciadas aos clientes dos profissionais para a conclusão 
dos projetos.

Como a Obra Fácil se preparou para enfrentar a pandemia e o pós-pandemia?
Adotamos um protocolo rígido de higienização das lojas, colocamos barreiras protetoras nos pontos de atendimento, disponibiliza-
mos álcool gel na entrada da loja e em todos os ambientes, máscaras de uso obrigatório para funcionários e clientes, e fizemos pales-
tras educativas para nossos colaboradores. Além disso, medimos a temperatura corporal de nossos colaboradores diariamente. 
Nesse momento, a principal preocupação é com a saúde de nossos clientes e colaboradores e continuaremos seguindo todos os pro-
tocolos de prevenção, inclusive na entrega de produtos. 
Para o pós-pandemia, voltaremos com nosso projeto de expansão, com abertura de novas lojas e desenvolvimento de parceiros re-
gionais, de acordo com nosso projeto Obra Fácil Juntos.

A Obra Fácil percebeu mudanças no comportamento de compra de seus clientes? Os clientes estão mais preocupados com materiais bactericidas ou de fácil 
limpeza, por exemplo?
Sim, percebemos essa mudança de comportamento. Já não existe somente a busca pelo design e beleza, hoje também se buscam 
itens com esse apelo de higiene, bactericidas, utilizações de ozônio, entre outros.

Como a Obra Fácil enxerga a casa do futuro?
Acreditamos que, mesmo no pós-pandemia, o comportamento de boa parte de nossos consumidores sofrerá uma alteração em re-
lação ao tempo que se passará dentro de suas casas. Com isso, a busca por uma casa mais moderna, confortável e bonita, deverá se 
intensificar, aquecendo o mercado de reformas. A casa do futuro deverá atender a essa mudança de comportamento, uma vez que as 
reuniões entre amigos deverão migrar para esse ambiente doméstico.
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empresa | Obra Fácil

A Cuba Quadrada Deca na cor ferrugem é um dos lançamen-
tos da marca para 2020. Faz parte da linha Brutalismo, que 
une modernidade e minimalismo. O material escolhido para 
esta cuba foi o cimento. Seus sulcos e imperfeições trazem 
uma estética única. É ideal para projetos com estilo indus-
trial ou como contraponto em ambientes clássicos.

A Torneira de parede com chapa para la-
vatório da Deca faz parte da sofisticada e 
contemporânea linha Dream. A peça traz 
requinte ao ambiente e é ideal para cubas 
de apoio. Neste ano de 2020, os metais 
consagrados da Deca ganharam uma nova 
cor, a tonalidade acobreada do Corten.

A Coifa de Embutir Tramontina Incasso Split é 
o modelo mais silencioso da marca. Fabricada 
em aço inox, a coifa possui design minimalis-
ta, que agrega sofisticação para a cozinha. Sua 
estrutura é embutida e ocupa pouco espaço 
dentro do móvel, permitindo, ainda, o armaze-
namento de utensílios diversos para aproveitar 
o espaço. 
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construção | Pires Assessoria e Serviços I @pires.eng.constr

Foto: Thiago Travesso

IMÓVEIS ÚNICOS, SOFISTICADOS E PERSONALIZADOS REQUEREM ATENÇ²O AOS MÍNIMOS DETALHES. 

Construção de Casas de Alto Padrão

As casas de luxo são projetadas para 
levar o máximo de conforto e acon-
chego aos moradores. Os cuidados 

com cada tipo de acabamento e toda infraes-
trutura fazem a diferença na entrega final dos 
projetos. Alexandre Nogueira Pires, engenhei-
ro e um dos fundadores da Pires Assessoria 
e Serviços, uma empresa com 27 anos de 
atuação no mercado brasileiro, ressalta que 
o setor de construção civil no Brasil é um 
dos melhores do mundo. Os materiais que 
são usados nas casas de alto padrão, desde a 

construção até os acabamentos, são sofistica-
dos e de alta qualidade.  As fachadas podem 
seguir duas propostas: clássicas ou modernas. 
Atualmente, muitas residências são feitas 
com linhas mais retas e minimalistas, que 
garantem um ar contemporâneo à casa. “Os 
engenheiros transformam a arte pensada pelo 
arquiteto em realidade, por isso a parceria 
entre esses profissionais é super importante 
para o sucesso de uma obra”, afirma Ale-
xandre. Os projetos evoluíram ao longo do 
tempo, Alexandre comenta que nestes anos 

de atuação da empresa, que conta com cerca 
de 80 funcionários diretos, o pensamento 
sobre a infraestrutura de uma casa mudou. 
Desde a implantação de ar condicionado, au-
tomação até a casa ecologicamente correta e 
sustentável com energia solar, iluminação em 
LED e água de reuso. “É cada vez mais comum 
encontrar projetos pensados para respeitar o 
meio ambiente”, conclui.
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tendências | Living | @hr_arc

ARQUITETAS RENATA ZANOLLI E HELOISA REZENDE MOSTRAM TEND²NCIAS PARA DEIXAR SEU LIVING COMPLETO E CONFORTÁVEL

Cinco tendências para o living

Na maioria das casas e apartamentos, o living é o espaço onde as pessoas passam mais tempo. É um 
dos ambientes preferidos de muita gente e transmite a primeira impressão do seu lar. 
Para montar um living perfeito, com muita personalidade, a Revista Decorar convidou as arquitetas 
Renata Zanolli e Heloisa Rezende, sócias do H-R Arquitetura e Interiores, para darem cinco tendên-
cias que prometem deixar sua sala bonita e aconchegante.

TON SUR TON (TOM SOBRE TOM)
Decorar com essa tendência fica simples. Você pode combinar a cor da parede, com os tecidos de sofá
 e tapetes, apenas mudando a intensidade dos tons. Com isso, o ambiente ganha uma versatilidade própria,
 permitindo aplicar em alguns pontos cores mais vibrantes e, quando quiser, é possível trocar as cores sem
precisar desfazer o contexto do ambiente.  

REVESTIMENTOS NATURAIS
Uma outra tendência que está sempre em alta são os revestimentos naturais. Gostamos muito de utilizar as folhas de madeira como revestimento 
em painéis, elas integram e aquecem o ambiente trazendo um ar natural.

PAREDES COM REVESTIMENTOS E PAGINAÇÕES
Aplicar um revestimento como o cimento queimado com uma paginação em placas desencontradas, também é uma tendência legal. Traz um ar 
artesanal e dá personalidade exclusiva ao projeto.

VEGETAÇÃO
Ela traz vida para os ambientes. Sejam pequenos pontos ou grandes vegetações, a natureza pode ser incorporada nas composições dos espaços. 
Além disso, esse item traz cor e aconchego para o ambiente frio, devido ao revestimento escolhido para pisos e paredes.

CORES
O interessante é harmonizar a base com a marcenaria e mobiliários, e abusar das cores em pontos específicos para não errar. 
Gostamos muito da tendência monocromática, com uma base neutra como o cinza, contrabalanceada com a madeira, e alguns pontos de cores 
mais marcantes em detalhes como almofadas, quadros e objetos de decoração.
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coluna | por Rúbia Carla Andrade | @captaturismo

A magia das viagens no amanhã 

Nestes últimos meses, o mundo to-
mou uma nova forma. Foi um grande 
período de isolamento, mudanças 

involuntárias de nossos hábitos, desejos e 
atividades do dia a dia, um ambiente global 
em constante mudança. Mais do que nunca, 
aprendemos que precisamos cuidar da natu-
reza. Quando nos recolhemos, ela nos mos-
trou o quanto precisa ser preservada e, em 
alguns casos, intocada. Várias medidas ainda 
em vigor fazem com que a ideia de comparti-
lhar ambientes fechados como aviões, trens 
e hotéis, causem desconforto e percepção 
de impossibilidade. Nosso lar virou o único 
ambiente seguro por mais de 100 dias. Foi só 

uma pausa para retomar o equilíbrio global 
e o nosso autocontrole, porque uma vez que 
começamos a desbravar o mundo, nunca 
mais conseguimos ficar parados. A retomada 
com segurança e a curadoria do agente de 
viagem tornaram-se ainda mais necessárias 
e essenciais. A personalização da experiência 
fará a diferença. Querido leitor, a indústria do 
turismo se adaptou, se reinventou, e está pre-
parada para receber novamente os viajantes 
com sede de liberdade. Se prepare para viver 
novas experiências, ter viagens de bem-estar, 
em família, resgatar memórias de lugares já 
visitados, explorar as sensações e os sentidos 
em destinos especiais ou, até mesmo, viajar 

para áreas remotas, onde nos permitimos 
pausar e refletir. A viagem nos inspira, nos 
convida para novas experiências, desper-
ta olhares diferentes sobre as coisas. Cada 
destino nos surpreende com seus costumes, 
sua essência e peculiaridade. Algumas vezes 
voltamos e transformamos nosso ambiente, 
seja nossa casa ou escritório com objetos e 
impressões vistas nesses destinos. A conexão 
com o lugar nos envolve e aproxima, de algum 
modo reformulamos nosso ambiente inspira-
do em viagens que fazemos. Agora, a pergun-
ta é: para onde você vai?

Foto: Sergio Calvalcanti
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organização | Bella Ordine | @bella_ordine

Casa em ordem

Manter a despensa arrumada, o closet em dia e o espaço de trabalho em ordem, pode não ser 
uma tarefa fácil. Com um bom planejamento de organização, é possível poupar espaço e, prin-
cipalmente, tempo no dia a dia. Para te ajudar nessa tarefa, convidamos a personal organizer 
Fernanda Piva, idealizadora da Bella Ordine, para trazer dicas incríveis de como manter sua casa 
organizada e funcional.

Closets e armários 
Desapegar de itens que não são úteis e que já não servem mais é um bom começo. Categorize as peças
 por tipo e uso, com isso basta definir espaços no armário e setorizar pela ordem que você categorizou. 
As gavetas devem ser reservadas para peças pequenas, como roupas íntimas, óculos e acessórios. Pendure
o máximo de roupas e padronize os cabides, além da praticidade, quando iguais, criam uma harmonia visual.

Cozinhas 
A cozinha deve ser dividida em duas áreas: a de trabalho, para o preparo dos alimentos, e a de alimentação. Em cada uma dessas áreas, devem 
conter objetos e utensílios necessários para dinâmica do espaço e do dia a dia. Tenha somente o necessário e descarte tudo o que não for utilizado. 
O excesso de coisas na cozinha gera a sensação de bagunça. Para aproveitar a funcionalidade do espaço, tenha fácil acesso aos utensílios. Defina 
lugares para eles, setorize a partir da lógica de utilização e os identifique com etiquetas, caso seja necessário. E não se esqueça, sempre após o uso 
guarde no lugar. 

Áreas de serviço
Crie setores para roupas, produtos de limpeza, jardinagem e área dos pets. Dentro dos setores definidos, organize os produtos e separe por cate-
goria. Para o estoque dos mesmos, deixe uma prateleira ou nicho só para eles, assim você conseguirá visualizar facilmente o que precisa repor. Use 
cestos organizadores para roupas sujas, limpas para passar e limpas que não necessitam serem passadas. 

Salas de estar e TV
Menos é mais na organização. Dê uma boa olhada ao redor e retire o que não faltará. Crie pontos de organização para controles remotos, mantas, 
livros e espaço de café. No final do dia, antes de se deitar ou pela manhã, passe pela sala e retire tudo o que não pertence ao ambiente, como co-
pos, tigelas, sapatos e brinquedos. 

Foto: Mike Gattorna por Pixabay
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11 2222-1220

WWW.GOODSTORAGE.COM.BR

FAÇA UM ORÇAMENTO
/GOODSTORAGE

11 94125-1521

VISITE UMA DAS 16 UNIDADES NOS PONTOS MAIS ESTRATÉGICOS DE SÃO PAULO

Alugue boxes de 1 a 1.000 m2 e guarde tudo o que quiser,
dos seus objetos pessoais ao apoio logístico para suas reformas.

Contratos de
Locação mensais

Sem multa de
Cancelamento

PARA REFORMAS E PROJETOS

Aproveite
CONDIÇÃO ESPECIAL

PRIMEIRO MÊS GRÁTIS! 
CONTRATO MENSAL, 

SEM FIDELIDADE.

Protocolos 
de higiene
e segurança

Pagamento
Online

$

Locação 
a distância

Espaços 
flexíveis

PARA SUA EMPRESA

FAÇA BOLSÕES PARA A OBRA
Guarde móveis de seus clientes e melhore a logística
utilizando boxes próximos ao canteiro de obras.

AGREGUE VALOR
Torne-se parceiro oferecendo uma solução para 
evitar riscos de avaria nos objetos do seu cliente.

PARA VOCÊ

EXTENSÃO DA SUA CASA
Guarde tudo o que quiser em ambientes 
modernos, limpos, seguros e flexíveis.

REFORMAS E MUDANÇAS
Proteja seus objetos pessoais de valor durante 
obras ou guarde-os em períodos fora de casa.
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meu espaço | Claudia Albertini  I @claudiaalbertiniarquitetura 

Foto: divulgação 

COM MAIS DE 20 ANOS DE EXPERI²NCIA EM ARQUITETURA E DESIGN, CLAUDIA 

ABRE AS PORTAS DE SEU APARTAMENTO PARA A REVISTA DECORAR.

Revista Decorar apresenta o espaço 
preferido de Claudia Albertini

Um espaço cheio de estilo e personalidade, com 
uma arte aplicada na parede sobre o sofá, ao 
lado do terraço, onde a arquiteta cultiva plantas 

em vasos para levar a natureza para dentro de sua casa, 
assim é o cantinho preferido de Claudia Albertini.
A área é bem iluminada, arejada e a arquiteta elegeu 
esse ambiente para ser o seu home office atualmente.  
“Tenho uma mesa de apoio ao sofá onde elaboro os 
meus croquis a mão e os primeiros esboços dos novos 
projetos. O meu laptop fica sobre uma mesa própria 
para ele e ali eu tenho passados os meus dias de traba-
lho remoto, desenhando, pesquisando e tomando meu 
chá!”, comenta Claudia.
Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Fundação 
Armando Álvares Penteado (FAU-FAAP), a arquiteta 
atua intensamente no mercado imobiliário e já concluiu 
inúmeros projetos que abrangem os segmentos de 
Incorporação, Residencial, Corporativo e Varejo. Com 
escritório localizado na capital de São Paulo, Claudia 
conta com uma qualificada equipe de colaboradores.
Com base em sua experiência e com o objetivo de criar 
processos práticos e bem definidos, sua metodologia 
de trabalho foi desenvolvida internamente. Para buscar 
inspiração na hora de criar seus projetos, a arquiteta 
mergulha no mundo da pesquisa. “Gosto de me atua-
lizar sempre sobre estilos e novas tendências. Meus 
projetos são muito marcados pela presença da madeira, 
cimento queimado e concreto, sempre com uma pitada 
de “verde”, trazendo o jardim para as ambientações”, 
ressalta Albertini.
Uma biblioteca digital, separada por assuntos, agiliza a 
seleção de referências conceituais para os novos traba-
lhos. Claudia salientou que suas viagens também são 
grandes fontes de inspiração para seus projetos.
Nas palavras da arquiteta: “Lidamos com sonhos e ver 
meu cliente feliz ao final de cada projeto é o que me 
motiva todos os dias”.
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meu espaço | Claudia Albertini  / @claudiaalbertiniarquitetura

Foto: divulgação
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Conheça 

Roberto Alves

Formado em Design de Interiores, 
pela Panamericana de Artes, depois 
de uma longa trajetória no universo 
da moda, Roberto Alves decidiu, há 
4 anos, se aventurar mais na arte da 
Arquitetura e do Design. 
Sua carreira nesta área começou antes 
mesmo de concluir sua formação em 
Design, em um badalado escritório 
de arquitetura. 
Seu olhar afinou ainda mais e hoje 
comanda o estúdio que leva o seu 
nome: Roberto Alves Interiores.
As viagens que fez ao redor do mun-
do inspiram o seu trabalho. “Minha 
busca sempre foi pela linguagem deli-
cada, a arquitetura do afeto”.

Rodney Lawrence

Formado em História da Arte pela 
Universidade de Dartmouth, com 
mestrado em História das Artes Deco-
rativas e Design pela Cooper-Hewitt 
National Design Museum. À frente do 
escritório que leva seu nome, desde 
2006 atua nos segmentos residencial 
e corporativo de alto padrão. Com 
projetos de estética apurada, atem-
porais e de muita personalidade,  seu 
trabalho valoriza os detalhes como 
elementos fundamentais para alcan-
çar harmonia na composição final de 
um ambiente. 

Isabella Nalon

Com uma carreira sólida e experiên-
cia proveniente de mais de 20 anos 
de trabalho, a arquiteta percorreu 
uma trajetória de muitos estudos e 
pesquisas na área de decoração e 
arquitetura. Sua experiência atuando 
como arquiteta na Prefeitura da cida-
de de Münster, na Alemanha, ajudou 
a criar uma visão plural e ampla de 
diferentes culturas e públicos. Em 
1998, inaugurou seu escritório em São 
Paulo e se especializou em projetos 
arquitetônicos residenciais, comerciais 
e de decoração de interiores. 

(Foto: Evelyn Müller) (Foto: Rosie Mccobb) (Foto: Julia Herman)
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Contatos
Ana Weege Arquitetura
@anaweege

Audi
audi.com.br

Baccarat
baccarat.com.br

Bella Ordine 
bellaordine.com.br

Bepaper 
bepaperpapeldeparede.com.br

Casa Mineira Decoração
casamineira.com

Casual Móveis
casualmoveis.com.br

Ceusa
ceusa.com.br

Claudia Albertini Arquitetos
claudiaalbertini.com.br

Corian
corian.com.br

DB Arquitetos
dbarquitetos.com

Deca
deca.com.br

Divino Espaço
divinoespaco.com.br

Docol
docol.com.br

Doka
banheirasdoka.com.br

Dpot
dpot.com.br

Dunelli
dunelli.com.br

Ecofireplaces
ecofireplaces.com.br

Fas Iluminação
fasiluminacao.com.br

Franklin Azzi Architecture
franklinazzi.fr

F.Way
fway.com

H-R Arquitetura
hrarc.com.br

Ingo Maurer
ingo-maurer.com.br

Isabella Nalon Arquitetura
isabellanalon.com.br

Jader Almeida
jaderalmeida.com

Kasa Tua
kasatua.com.br

LS Selection
lsselection.com.br

l’oeil móveis
loeil.com.br

Maison&Objet
maison-objet.com

Maison Tecidos
maisontecidos.com.br

Marcenaria Del Rey
marcenariadelrey.com.br

Mekal
mekalbrasil.com.br

Monise Rosa Arquitetura
moniserosa.com.br

Novo Ambiente
design.novoambiente.com

Obra Fácil
lojaobrafacil.com.br

Orbi
orbionline.com.br

Pires Assessoria e Serviços
@pires.eng.constr

Portobello Shop
portobelloshop.com.br

Reneê Behar Antiquário
renneebehar.com.br

Roberto Alves Interiores
@_roberalves.interiordesign

Rodney Lawrence Inc
rodneylawrenceinc.com

Rúbia Carla Andrade
captaturismo.com

Sanitrit
sanitrit.com.br

Spicy
spicy.com.br

St. James
saintjames.com.br

Studio AG Arquitetura
studioag.arq.br

Studio Paulo Goldstein
paulogoldstein.com

Suvinil
suvinil.com.br

Tania Bulhões
taniabulhoes.com.br

Tapetah
tapetah.com

Tramontina
tramontina.com.br

Victor Megido
@victor_megido
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