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Necessidades no lugar certo
Composto por
três frascos que
marcam, demarcam e bloqueiam
os odores, o Kit
GPS, da Petmais ,
foi desenvolvido
para reeducar
cães e gatos na
hora de identificar o local correto para fazer xixi
e cocô.
PERRONE COMUNICAÇÃO

Marcenaria
Com formas arredondadas, o
home theater da nova linha de
móveis planejados da Linea Mobili é a estrela da sala do ambiente
projetado pela arquiteta Patrícia
Cillo. A marcenaria da Linea Mobili nasceu na Itália, em meados
do século passado, da sociedade
dos irmãos Alberto e Ernesto Viviani. Até hoje, os móveis de alto
padrão são feitos sob medida para cozinhas, dormitórios, home
theaters, home offices, salas de
jantar, entre outros ambientes.

Decorados em Guarapari
Marcando o lançamento do
condomínio Port Soleil, em Guarapari, a Lorenge acaba de inaugurar as unidades decoradas para
visitação.
Os projetos arquitetônicos do

apartamento de três quartos e da
sala comercial inteligente trazem a
assinatura do arquiteto Keishi Yamaasa. O clima praiano do balneário serviu de inspiração na decoração do apartamento.

Já a sala comercial ganhou uma
decoração moderna contemporânea, com destaque para os tons
claros. "A ideia é apresentar uma
sala funcional", comentou o arquiteto Keishi Yamaasa.

RF COMUNICAÇÃO

Retangular ou oval

PB&D INFINITY

Assinado pela designer Gracia
Mendes, o Banco Bac é encontrado em dois modelos: retangular ou
oval. Com base em madeira Lyptus, pode ser revestido com diferentes opções de tecidos, como o
Flocado (foto).

KR COMUNICAÇÃO

PB&D INFINITY

MILE4

Com a cara dos
pequenos

Lançamento em Milão Vidros no telhado
Toda em cobre com estofado
em couro, a cadeira Eyeball
Copper, foi um dos lançamentos da Kare na Semana de Design de Milão. A marca lançadora de tendências, apresentou
cerca de 500 novos produtos no
Salone del Mobile.

“Os vidros, quando são de segurança, como o temperado e o laminado,
podem ser usados até no telhado. Isso
proporciona um contato maior com a
natureza e uma decoração cheia de
charme, aconchego e estilo”, destacou o gerente industrial da Viminas Vidros Especiais, Luiz Cláudio Rezende.

Viva Vitória
A partir da próxima quarta-feira, sob o olhar de talentosos nomes
da arquitetura, do design e da decoração, a mostra Decora Lider
2014 fará uma homenagem à capital capixaba, com o tema “Viva a
sua cidade”, retratando o modo de
vida e os detalhes que tornam Vitória uma cidade única.

O quarto além de ser um cantinho
para descansar, sonhar e estudar, é onde os pequenos soltam a imaginação.
Para deixar o cantinho com a cara do
dono, a Arte Assinada apresenta as novidades em revestimentos com a opção
de colar imagens sobre a aplicação do
papel. A novidade é da linha Kids, da
nova coleção outono/inverno 2014 da
marca Wallcovering.

INCEFRA

Inspirado na brasilidade
Com padrões inspirados em elementos naturais tipicamente brasileiros, a nova linha de revestimentos
cerâmicos Incefra HD reproduz na
superfície cerâmica as mais variadas
texturas de pedras, madeiras, tijolos,

mármores e fibras naturais, além do
exclusivo padrão patchwork, imitando pequenos retalhos de tecido. Traz
a praticidade dos grandes formatos
em inúmeros modelos para piso e paredes.

