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Os pisos laminados
estão cada vez mais
idênticos aos de madeira.
Yeja 17 sugestões
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planeta casa

Fashion light

tsast§"lo

üs niodelos da ilni:a
Lorenair, da

O tecido Plissado que fez a fama
de lssey Miyake nas passarelas é a essência

Lcrenzetti, r-isa.t:r
un: areja.dor Para
expandir o voiui:re
d* água. Corn ';azão
iaêdia c1e B litros/

da coleção de luminárias ln-ei, da Artemide'
Aqui, porém, o atrativo vai além da Íorma:
a trama sintética que compõe as delicadas

,

rininl-itc, c 5Cii C16

dobraduras deriva da reciclagem de garrafas
PET, num processo com índices reduzidos
de consumo de energia e emissão
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econômico

vale 755,90 reais na
Telhanor[e. www.
tell:anor'[e.com.br"

coz. A linha tem dez Peças,
entre modelos de mesa, de chão

'"1 " "-,- La Lampe por 4 491 reais'
r':: Tel. (11) 3069-3949,
''' São Paulo'

$ttt'''tt'.'Um sístema" de
retração dos

.1..:'

bitos torna o

<1

Acquaclenn, da

Fabrimar i385 reais), autoiii"npante'
Âiérn de nãc juntar r*síduos, ele
porlui um regLlador '1rLe Permite
ürenieí c fluxo entre I e t5 iitr*sl
niinuto. vrur',rr.íal:rimar'c*i::.br'

MESA BEM POSTA

- E COLORIDA

Em vez de jogar fora as sobras de madeira
não
resultantes da fabricação de móveis, por que
nasceram
Daí
transformá-las em objetos prátrcos?
pela
estas bandejas superestilosas, assinadas
conjunto
Cada
Greche
Adrlana
designer de lnteriores
23 x
e
cm
23
x
30
cm,
reúne quatro peÇas (49 x33
Linea
Na
25 cm), pintadas de tinta automotiva

Mobili por 1 160 reais. Tel.

Equipario com res'iriior de rrazão,
o F'iji não uiirapassa c consllm* Ce
15

iitrcs'nlnuio, independentemente

do a.,;tr:el-ii:o da pressão hidráulica"
De quebl'a, iel-i ca'oeÇa articulÉr'"'ei'
A pÊÇa. í'a Docci. cr-lsta 4S8,i9 reais'
.,çi',,r,;. j; i,gl. I ç1i. !1.

(11) 2925-9511' São Paulo'
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