16 estantes prontas para organizar a sala de uma vez

CASAEJARDIM.COM.BR

Móveis e objeQs de área
externa que fazôm bonito dentro
de casa. Ou será o contrá rio?
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Projetos de copas acolhedoras
e de mesas na cozinha para
Íazer refeições tranqui Las

àprimeiravista
Tem apartamento que dá um trabathão para decorar: seja pelo formato
da ptanta, seja peLa metragem, falta de tuz naturat... Ainda assim, é por e*!e
que o coração bate. Veja como profissionais sotucionam estes

impasse
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DELEITE JARDINS E AFINS
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E,F'E,ITOS E,SPtrCIAIS
) lque com o rLusronLsmo de desenhos formas e peÇas que
parecem.logos de encarxar color dos pôra alegrar a área externa

'!
IA cadêiÍâ Tupi.46 x
45 x 84 cm, é feita de
madeira seringueira
certificada e mescta
pathas com dois tipos
de tramas diferentes
no assento e no
encosto. Design de
Sandra Arruda para a

estofados de todos
os tipos. o têcido
Iistrado, de poIiéster
impermeabitizado. faz
parte da nova linha
para área externa da
Armazem Pa[udetto.
RS l5O o mêtro.

Peça Única, R§ 78O.
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5O42-1150:

pecau nica.com.br.

73O

c.rsr"r-cÀDrM

N,1ARÇo

â?

llndicado para forrar

com.br.

2or4

3876-78oo:

rmazem pa [ud êtt o.

lit IPara enfêitar a
varanda com várias
e beLas sucutentas.
o terrarium GGG. de
vidro transparente.
tem um tamanho
especial:4O cm de
diâmetro. Montado
e vendido peta FLO
Atetier Botânico. o
modelo custa RS 895.
atelierbotanico.com.

d, I O carrinho de chá
Acessorium possui
estrutura de aLumínio
pintado e bases de
madeira cumaru

certificada No meio,
tem duas bandejas.
Mede 96 x 57 x 70 cm.
Preço: R$ 3.926,94.
na Mac Moveis SAC

o800-940-ooo3:
macdesig.::m br

S I Os losangos
cotoridos chegam
a hipnotizar na

atmofada.45

x

45 cm, da coLêção
Optical. Feita de
gabardine com
estampa digitaL ê
suede pela designer
Jutiana Curi, é
vendida por RS 90.
ju

Iia na curi.com.

ÉlAdesignerde
interiores Adriana
Greche criou. com
resíduos de móveis da
Linea MobiLi e pintura
automotiva, o jogo de
bandêjâs SustentáveL.
As peças, de 49 x
33 cm.30 x 23 cm e
duas de 23 x 25 cm.
saem por R$ l.160.
.lnea mobiti.com.br.
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