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Fundada em janeiro de 2002, a Colormix 
iniciava então uma história de sucesso 
e de absoluta dedicação à arquitetura. Nesse 
período, foram lançadas tendências, novos 
conceitos, produtos inovadores e de design. Com 
uma linha completa para todos os 
ambientes de uma casa, garantimos peças 
únicas e exclusivas. Afinal, acreditamos que 
quando o design se desenvolve e atinge 
o inusitado, ele se torna indispensável.
Com muito trabalho construímos uma marca forte 
e sólida, reconhecida pela qualidade de nossos 
produtos. 
O catálogo 2015 foi especialmente desenvolvido 
para inspirar clientes e profissionais com 
possibilidades de design em diversos ambientes. 
Confira o catálogo técnico em nosso site:
www.colormix.com.br
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Lançamento l Linha Bistrot

A linha Bistrot, com modelos de 2,3x2,3cm, 5x5cm, 

e 8x8cm, é uma linha inspirada nos bistrots e restaurantes 

franceses, conhecidos por serem charmosos e elegantes. 

As peças têm diferentes estampas revestidas com 

vidro translúcido em relevos, criando um efeito estético 

único ao interagir com a iluminação. 

Indicado para paredes internas.

Cheio de 
REFERÊNCIAS

Lançamento l Náutica

A Linha Náutica é uma composição de 

vidro com madeira náutica reutilizada. 

Os nomes dos modelos são inspirados 

em diferentes tipos de embarcações. 

Indicado para paredes internas e externas.

Sena 30x30cm

Versailles 30x30cm

Louvre 28x28cm

Montserrat 30x30cm

Lille 30x30cm

Bourse 30x30cm Bourdeaux 30x30cm

Fragata

Caravelle

Escuna

Saveiro

Corveta
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A linha Strauss é inspirada 

no mundo da moda. 

Reproduzindo diversas 

lavagens de jeans, a linha 

Strauss remete à moda das 

ruas, com uma personalidade 

jovem e descolada, com seus 

tecidos e estampas. A coleção 

é produzida com diferentes 

materiais: vidro, inox, alumínio, 

mármore e cerâmica, 

compondo os diversos estilos 

encontrados na moda.

Lançamento l Linha Strauss Lançamento l Linha Parthenon

Specchio, espelho em italiano, recebe 

esse nome justamente por ser uma 

composição de mármore e espelhos. 

As peças são cortados em tamanhos 

irregulares em placas de 30x30cm, 

dando um aspecto rústico que se 

contrapõe à modernidade do produto.

Em 2015 lançamos 3 novos modelos da linha 

Parthenon, um dos grandes sucessos da Colormix 

nos últimos anos. Além dos modelos em diversas 

cores já existentes, agora há uma miscelânea em 

tons de branco e preto, além de 2 modelos com 

formatos retangulares.

Lançamento l Linha Specchio
Caqui - 30x30cm

Caramello - 27x27cm Délavé - 27x27cm Gales - 27x27cm Indigo - 30x30cm

Metalic Flower - 30x30cm

Psicodelic - 27x27cm

Fillet Black  - 34x34cm

Fillet Super White - 34x34cm

Mc Parthenon - 30x30cm

Specchio Beige Specchio Gray

Graphitt - 27x27cmOverlay - 27x27cmSandwash - 30x30cm Stonewash - 27x27cm White Glitte - 27x27cmBlue Jeans - 27x27cm

Efeito da
MODA
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Lançamento l Cannon Brillliant

O mosaico de mármore 

e vidro Cannon Brilliant, 

de 29,5x29,5cm,

é uma nova versão de um 

sucesso da Colormix, o 

Cannon Cristal. Indicado 

para paredes internas e 

externas. É composto por 

mármore, vidro, e vidro 

lapidado. 

A revolucionária camada autoadesiva torna o 

assentamento mais rápido e fácil. São revestimentos 

bonitos, elegantes, e principalmente muito práticos.

Lançamento l Pastilhas autoadesivas

Lançamento l Papéis de parede

A Colormix traz para o Brasil a nova linha Hampton 

de papéis de parede, com acabamento sofisticado, 

um toque de luxo e personalidade para todos os 

ambientes. São centenas de modelos vinílicos e 

non-woven, em rolos de 0,53x10m e 0,70x10m.

Elegância 
acolhedora

Galala

White Glass

Athenes Gray

MondrianPeel
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Pastilhas de vidro Pastilhas de vidro

As cores são um dos principais elementos que 
determinam o modo como nos relacionamos com 
o nosso ambiente. A diversidade de cores das 
pastilhas possibilita uma infinidade de criações, com 
cores quentes e frias, leves e pesadas, clássicas e 
contemporâneas, cores com nuances que permitem 
reproduzir os tons da natureza. São centenas de 
modelos divididos entre as linhas Cores Lisas, Cristal, 
Magic, Motion, Ouro, Dubai, Ravena, Parthenon, 
Emporium e Murano.

Joseph Addison

   falam todas as
         línguas.

As cores

Cristal HK30

Cristal HJ70

Parthenon Rhode

Murano P316

Cores Lisas B84

Cores Lisas D62

Parthenon Tomagi

Cristal HC31

Murano P308

Cristal HF97

Cores Lisas B73

Cores Lisas B26

Ouro E502

Cristal HB73

Cristal HB30

Cristal HC28

Cristal HD50

Ouro E602

Cristal HB18

Ouro E608

Comp. Cristal HK60 Cores Lisas D45

Cristal HK60

Cristal HK60

Cristal HJ30

Cores Lisas C10

Ravena D40

Cores Lisas D40

Murano P320

Ouro E101

Cristal HE80

Cores Lisas D94

Cores Lisas D62

Cores Lisas A23

Cristal HC83

Cristal HJ70

Magic Gold

Emporium CBZ029

Cores Lisas C15

Motion Freedom

Cores Lisas B91

Emporium CBZ025

Cores Lisas B30

Emporium CBZ027

Cristal HC53

Cores Lisas F131

Cristal HB09

Cristal HB77

Emporium CBZ026

Cores Lisas C02

Cristal HB13

Cristal HB25

Cristal HB09

Emporium CBZ028

Cores Lisas C81

Cores Lisas B54

Magic CW2120

Ravena A20

Parthenon Calina

Cores Lisas B04

Emporium CBZ024

Ouro E701

Magic CW1124

Motion Flow

Cores Lisas A200

Cores Lisas A07

Cores Lisas A05

Cristal HD10

Parthenon Tinuah

Cristal HA10

E303

Ouro E403

Ouro E302

Cores Lisas C70

Cristal HDS33

Mc Ouro

Cores Lisas B33

Cristal HE50

Motion Joy

Murano P303

Emporium CBZ022

Ouro E226

Ouro E821

Cristal HE53

Cores Lisas B32

Cores Lisas A13

Murano P309

Magic CW7124

Parthenon Athos

Parthenon Calista

Cristal HDS29

Murano P302

Parthenon Egeu

Motion Raft

Cores Lisas B28

Cristal HB23

Cores Lisas A32

Cristal HC35

Murano P318

Emporium CBZ021
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Pastilhas para 
todos osambientes

Pastilhas l Ambientes

A piscina é um ícone de lazer e 
qualidade de vida, um espaço para 
receber os amigos e passar bons 
momentos ao lado da família. 
De formas orgânicas e dimensões 
generosas, essa piscina de Rogério Perez, 
revestida com a pastilha Cores Lisas 
A07, possui uma ilha com paisagismo 
tropical e cascata, reforçando o 
conceito de integração.

Pastilhas l Ambientes

A piscina com fundo infinito de André Luque possui dois níveis 
que proporcionam a opção de se sentar dentro d’água. O 
primeiro nível foi revestido com a pastilha da Linha Cores Lisas 
C63, e no fundo foi usado a miscelânea MC05.
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Pastilhas l Ambientes Pastilhas l Ambientes

O que um dia foi um 
ambiente de menor 
importância, hoje é 
sinônimo de relaxamento, 
conforto e qualidade de 
vida. Marí Aní Oglouyan 
revestiu a parede do 
box com o mosaico 
MC Dubai, criando 
uma atmosfera sóbria e 
sofisticada.

Para a suíte design a 
arquiteta Luana Mattos 
utilizou o mosaico Belif 
RIO para representar 
a sua “carioquisse a 
paulista”, tema criado 
para o projeto.

A cozinha é um dos ambientes 
em que passamos mais tempo. 
Além de cozinhar, é onde 
recebemos as pessoas mais 
próximas. Por isso, é um dos 
espaços que mais expressa a 
personalidade dos moradores. 
Stella Buratto utilizou a linha 
Cores Lisas D40 em uma 
cozinha cheia de vida.

As obras de arte 
desempenham papel 
fundamental nesse ambiente 
de Francisco Cálio para a 
CasaCor SP, dando alegria 
ao projeto. Em contrapartida, 
o mosaico de vidro C39, da 
linha Ravena, dá sofisticação e 
ajuda a destacar as pinturas.
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Mosaicos l Terra Mosaicos l Eccos e Seixos

A linha Terra de mosaicos de vidro tem 
características naturais incomparáveis, 
capaz de surpreender a qualquer um. 
Suas placas medem 26,5x31cm.

Beleza
Natural

Os seixos são 
revestimentos para 
piso e parede de 
áreas internas e 
externas, e dão um 
ar naturalmente 
sofisticado a 
qualquer ambiente. 
Disponível em 
2 tamanhos: 
grandes (placa 
de 30x30cm) e 
pequenos (placa 
de 30,5x30,5cm)

África América

Ásia Europa

Antártida Oceania Nantou Branco Fukien Bege

Niao Multicolor

Maioli Verde Lian BlackYlan Mescla Dapei Yellow

Dankim Red

Taipan Caramelo Fujian Preto

Sauípe - 30x30cm

Angra - 30x30cmIlhabela - 30x30cm

Trancoso - 30x30cm

Os mosaicos Ecco são produzidos 
artesanalmente por cooperativas familiares a 
partir de fibras naturais que seriam descartadas. 
É um revestimento rústico, elegante e com 
responsabilidade socioambiental. 

Mosaico Manauara - 33x33cm
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Mosaicos l Metalic

Visual com
personalidade

Metais muito diferentes, mas que conquistaram 
espaço como revestimento na arquitetura. 

Os mosaicos de Aço Inox trazem consigo um 
aspecto contemporâneo. São 11 modelos de 
diversos tamanhos, com acabamento polido e 
escovado. 

Os mosaicos de Cobre Envelhecido possuem 
aspecto rústico, sóbrio e elegante. As peças 
são destonalizadas, criando um efeito estético 
exclusivo.

Mosaicos l Urban

A linha Urban é capaz 
de dar um ar moderno 
a qualquer ambiente. A 
combinação de alumínio 
com diversas cores de 
pastilhas de vidro resultam 
em um mosaico elegante, 
contemporâneo e exclusivo. 
Ao todo são 11 modelos 
em diversas cores e 
formatos.

As linhas Asteca e Maya  
trazem a sofisticação da 
combinação de materiais 
nobres, como mármore, 
inox, cobre e vidro. 
Composições de cores e 
texturas que dão vida a 
qualquer projeto.

Mosaicos l Asteca e Maya
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Mosaicos l Gallerie

A linha Gallerie 
é realmente uma 
coleção de museu. 
Unindo diversas peças 
com design premiado, 
a linha Gallery é 
composta por peças de 
vidro, mármore e metal.

(1) Mogon - 31,6x32,2cm, (2) Argila - 30,5x30,5cm, 
(3) Ombra - 30x30cm, (4) Bosche - 30x30cm, (5) Chiara - 30x30cm, 
(6) Deriva - 30,5x30,5cm e (7) Sabbia - 32,4x32,4cm

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

Mosaicos l Madrepérola

O mesmo material de 
que são feitas algumas das 
jóias mais sofisticadas do 
mundo também pode ser 
usado na decoração de 
seu ambiente. Os mosaicos 
de madrepérola são 
obtidos através do 
polimento das conchas, 
e são indicados para 
revestimento de paredes 
de áreas internas, não 
sendo indicados para áreas 
úmidas.
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Mosaicos l Fit Mosaicos l Fit

Misturafina
Com 4mm de espessura, os mármores 
da Linha FIT têm a metade da 
espessura geralmente utilizada nos 
mosaicos de mármore, o que permite 
uma composição perfeita com vidro, 
metais e madrepérola.
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D303 D302 D301 D305 GS505 SL 902 SL 903 SL 901 COL 01

D304

COL 03

D315 D318D321 D322 Graywood

GS 301 GS 302 GS 303

Light Travertine Rain Forest Brown Rain Forest Green Volakas

COL 02

Black Jade Classical Black

Crema Marfil

D323 D324 D325
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Mosaicos l Mosaico de Mármore

A nobreza do mármore, 
desde a antiguidade 
utilizado em palácios e 
templos, ainda hoje é 
sinônimo de bom gosto e 
sofisticação. A Colormix 
possui dezenas de 
modelos de mosaico de 
mármore, originários de 
diversas partes do mundo, 
com diferentes cores, 
formatos e acabamentos.  

Pr
oj

et
o:

 D
en

ise
 B

ar
re

tto
, C

as
aC

or
 S

P 
20

13

Pr
oj

et
o:

 D
an

ie
la

 F
ra

nc
fo

rt
, C

as
aC

or
 S

P 
20

12
Pr

oj
et

o:
 F

lá
vio

 B
eu

gg
er

, C
as

aC
or

 S
P 

20
11

Conforto 
aos seus pés

A linha ColorFloor também possui os modelos 
Super-Click. Com o exclusivo sistema de 
encaixe, o processo de instalação se torna 
muito mais rápido e prático, podendo ser 
feito da noite para o dia.

Os revestimentos 
vinílicos ColorFloor são 
feitos100% de PVC 
reciclável. Na limpeza 
cotidiana, basta um 
pano limpo umedecido 
com detergente 
neutro. Não precisam 
ser encerados e 
absorvem ruidos: é o 
fim do incômodo toc-
toc.

Pisos Vinílicos l ColorFloor e Super-Click

Colorfloor 02

Colorfloor 04

Colorfloor 08

Colorfloor 06

Colorfloor 12

Colorfloor 15

Colorfloor 16

Colorfloor 17

Colorfloor 03

Colorfloor 01

Colorfloor 11

Colorfloor 07

Colorfloor 05

Colorfloor 14

Colorfloor 13

Artic

Country Montain
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Azulejos l Aranda e Aranjuez Azulejos l Mugat e Revestimientos

Produzido na Espanha com as mais avançadas 
tecnologias, o azulejo Aranda, de 13x13cm (1), 
traz em si toda a delicadeza e sofisticação dos mais 
tradicionais produtos pintados a mão. Além dos 
modelos decorados, há também peças lisas com ar 
artesanal clássico. Suas cores vivas e sua 
superfície irregular lhe proporcionam um 
brilho capaz de encher de vida qualquer ambiente. Produzida na Espanha, a linha Revestimiento 

possui produtos polidos e foscos, com 
diferentes relevos e os mais diversos estilos, 
dos mais modernos aos mais rústicos.

Os azulejos Mugat, de 
10x20cm, são produzidos 
na Espanha, mas trazem 
referência a todo o velho 
continente. Todo o charme 
e sofisticação europeu está 
representado nos 6 modelos 
de azulejos Mugat.

(1)

(2)
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Blanco Fosco e Polido 33x100, 30x60 e 30x90cm Ciervana Blanco 33x100cm

Ciervana Negro 33x100cm Dorine Blanco Brillo 33x100cm

Escalda Blanco Brillo 33x100cm Gante Lunarstone 33x100cm

Gante Sunstone 33x100cm Lindau Lunar 33x100cm

Lindau Sun 33x100cm Lunarstone 33x100cm

Nalon Natural 33x100cm Sunstone 33x100cm

Estilo
atemporal 

(3)

Os azulejos Aranjuez, de 20x20cm, são 
produzidos na Espanha. A linha possui, além das 
peças lisas, dois padrões de patchwork. 
O primeiro conjunto é a coleção Toledo (2), 
composto por 25 modelos diferentes que 
representam toda a tradição dos azulejos 
portugueses. O segundo (3) é composto por 12 
peças florais, com características artesanais. 

Morthier

Mugat BlancoMugat Negro

Zola Blanco Mate

Wilson Raspail
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Patchwork Multicolor

Patchwork Vermelho

Patchwork Verde

Patchwork Floral

Patchwork Cinza

Patchwork Multicolor

Patchwork Vermelho

Patchwork Verde

Patchwork Floral

Patchwork Cinza

Patchwork Multicolor

Patchwork Vermelho

Patchwork Verde

Patchwork Floral

Patchwork Cinza

Patchwork Multicolor

Patchwork Vermelho

Patchwork Verde

Patchwork Floral

Patchwork Cinza

Patchwork Multicolor

Patchwork Vermelho

Patchwork Verde

Patchwork Floral

Patchwork Cinza

Patchwork Multicolor

Patchwork Vermelho

Patchwork Verde

Patchwork Floral

Patchwork Cinza

Azulejos l Estamparia Azulejos l Magna

A Estamparia Colormix apresenta 
uma coleção completa de azulejos de 
15,4x15,4cm. São peças com design 
moderno e cores vivas. 
Além dos 7 modelos lisos, a Estamparia 
Colormix possui também 33 modelos 
decorados que podem ser vendidos por 
peças individualmente ou em grupo, 
já como um patchwork.

Originalidade em
cada estampa

A linha Magna, de 20x20cm também 
possui azulejos quadrados que 
misturam tons, formatos e tamanhos 
em suas peças, formando elegantes 
patchworks.

As cerâmicas Magna, 
produzidas na 
Espanha, formam 
lindos e delicados 
mosaicos depois 
de rejuntadas. O 
formato irregular 
de suas peças de 
20x30cm permite um 
encaixe perfeito, afim 
de deixar o resultado 
final mais harmônico 
e bonito. São 8 
modelos diferentes 
de mosaico, cada um 
deles com diversas 
variações de cor.

Patchwork Cinza Patchwork Verde

Patchwork Floral Patchwork Multicolor

Patchwork Marrom Patchwork Vermelho

Patchwork Azul

Antique Nude

Infinity Luxe

Harmony Black

Beauty Sand

Natura White

Eternity Red

Power Burdeos

Luxury Gray

Luxury Sand

Deco Black Urban Cement

Deco Calcite Urban White

Deco White Urban Terracota
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Cerâmicas l Altamira e Monastério Cerâmicas l Gobi e Barnet 

Bom gosto 
não tem  época

A linha Monastério, de 20x20cm, traz em si o 
próprio significado da palavra “clássico”. 
Produzida na Espanha, é indicada para piso e 
parede. Seus cantos irregulares, textura e cores são 
sinônimos de um bom gosto que nunca sai de moda.

Inúmeros desenhos 
colocados de forma suave 
tornam o revestimento 
Barnet, de 31,6x31,6cm, 
um produto sem igual. 
Ao todo, são dezenas 
de modelos diferentes, 
dispostos aleatoriamente. 

O aspecto campestre da 
Cerâmica espanhola Altamira 
de 25x25cm é evidente, 
tornando imediatamente 
qualquer ambiente um pouco 
mais rústico e aconchegante. 
Sua alta tecnologia proporciona 
um acabamento antiderrapante, 
tornando-a ideal também para 
áreas úmidas.

Fabricada na Espanha, 
a Cerâmica Gobi, de 
41x41cm, é bastante 
destonalizada, tornando 
seu aspecto natural, 
rústico, único e 
sofisticado.

Caldeira Café Cuero Caña

Iranzu Leyre Rabida Ribas SilosVallbona Yuste



COLORMIXCOLORMIX| Coleção 2015 | 32 Coleção 2015 |                          | 33

Ladrilhos l  Vodevil e 1900

O avanço 

do clássico

(1) (2)

(3)

1 - O patckwork Comillas, de 20x20cm, é formado por variações de cores 
de um mesmo desenho, com diversas combinações e superfície desgastada, 
criando um efeito rústico e elegante.

2 - Macaya Humo, de 20x20cm, é um ladrilho com design simples 
e delicado. São 6 desenhos com temática aquática distribuídos 
aleatoriamente entre as peças lisas. A cada 60 peças lisas, há uma peça 
decorada em média.

3 - Flore Gris, de 20x20cm, é patchwork com temas florais, em 
tons pastéis. São 20 peças distintas, distribuídas aleatoriamente. É um 
revestimento versátil, podendo decorar ambiente com estilo moderno ou 
clássico.

A série 1900 traz de volta lembranças do início do 
século XX, uma era conhecida por seu esplendor e suas 
formas e desenhos. 
A linha Vodevil destaca o aspecto artesanal. Cada peça 
possui diversas variações afim de reproduzir o aspecto 
de “feito a mão”. Esta criatividade pode ser alcançada 
com um revestimento cujas linhas e formas produzem 
desenhos extraordinários.

Ladrilhos l  Vodevil e1900

Produzidas na Espanha, 
as séries 1900 e 
Vodevil, de 20x20cm, 
rejuvenescem a 
arquitetura de um século, 
que ficou famosa por seu 
estilo e design criando 
espaços modernos. 
As séries 1900 e Vodevil 
possuem várias vantagens 
em relação ao ladrilho 
hidráulico: sua espessura 
de apenas 8 milímetros 
as tornam fáceis de 
serem instaladas, além 
de não precisar de 
impermeabilização.

Azul

Basalto 

Palau Grafito

Gibert Gris 3

Fornos

Güell 1

Marengo

Rosa

Bellaria Sombra 2

Montaner Azul

Morera Beige

Gaudí 3

Chocolate

Rojizo

Calvet Gris

Beltri celeste

Roura Beige 2

Octogno Antracita

Marrom 

Amarillo

Llagostera Gris

Florentina Celeste 3

Roura Beige 3

Octogno Nacar

Celeste

Humo

Wilder

Palau Celeste

Pombo 3

Güell 3

Nube

Antracita

Terrades Basalto

Gibert Gris 2

Pombo 2

Güell 2

Beige

Marfil

Blanco

Florentina Celeste 2

Dorda Celeste

Taco Dome 
Antracita

Taco Dome 
Nacar

Verde

Gris

Paix

Valvanera Celeste 3

Demel

Gaudí 1

Oliva

Nacar

Bellaria Sombra 3

Ordal Beige

Gaudí 2

Valvanera Celeste 2
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Ladrilhos l  Vintage

Criada pelo designer espanhol Francisco 
Segarra, referência mundial na estética retrô, 
a linha Vintage, de 45x45cm é a tradução 
desse universo que valoriza os aspectos 
rústicos e nostálgicos.

Produzidas na Espanha, as placas da linha Hexa, de 
32,7X38,8cm são formadas por peças hexagonais 
que formam um mosaico harmônico de formas, 
cores e texturas. 

Ladrilhos l  Hexa

FS 3
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FS 2
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Cement Centric Cement GeoBoneBone Centric

Terra Centric TerraCement Cement Hidra

O patchwork Tassel, de 20x20cm, fabricado 
na Espanha, está disponível em 3 tonalidades: 
Grafito, Perla e Crema. São 18 peças 
distintas em cada uma das tonalidades 
distribuídas aleatoriamente, formando 
composições exclusivas em cada projeto.

Tassel Grafito

Tassel Crema

Tassel Perla

Ladrilhos l Tassel

FS 1
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Porcelanatos Porcelanatos

Áreas externas estão 
sujeitas a condições bastante 
específicas, como umidade e 
poeira. Por isso, porcelanatos 
para essas áreas precisam de 
características especiais. 
A Colormix possui vários 
modelos de porcelanatos 
apropriados para áreas 
externas, bordas de piscinas, 
jardins e até mesmo garagens.

Porcelanatos 
    para todos os 

ambientes

O avanço da tecnologia 
permitiu a perfeita reprodução 
das nuances e texturas da 
madeira em porcelanatos. 
E com vantagens: os 
porcelanatos são muito mais 
resistentes e exigem menos 
manutenção que pisos de 
madeira. E a Colormix possui 
uma linha completa desse tipo 
de revestimento.

Os porcelanatos são 
produto da tecnologia: 
resistentes, práticos e 
versáteis. São dezenas 
de possibilidades: técnicos 
ou esmaltados, polidos 
ou acetinados, com os 
mais diversos tipos de 
acabamento. Não importa 
qual seja o estilo do 
seu projeto: clássico ou 
contemporâneo, rústico 
ou moderno, a Colormix 
possui um porcelanato 
perfeito para o seu 
ambiente.

Pórtico Crema 30x60cm

Exedra 120x60cm

Timber e Povera 15x90cm
100x100cm

44x44cm

60x60cm

80x80cm

91x91cm

45x90cm

120x60cm

40x40cm

60x60cm

30x60cm

80x80cm

120x60cm

15x90cm

14x119cm

30x60cm



COLORMIX| Coleção 2015 | 38

O que é um ambiente ideal?

Pode ser um ambiente que mantenha a família próxima, ou que receba bem os amigos. Talvez seja um ambiente alegre e 
empolgante, ou apenas um bom lugar para viajar na companhia de um livro. Para cada sonho, cada história, para cada um 
existe um ambiente ideal.
Convidamos grandes profissionais para projetar pequenos espaços, conceitos de ambientes apenas como o essencial, para 
mostrar o que é realmente importante, para mostrar o que faz um ambiente ser simplesmente perfeito para cada um. 
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Adriana Noya
“Ambiente ideal é aquele com o qual nos 

identificamos imediatamente, aguça os nossos 
sentidos, inova com um olhar especial e nos 

faz sentir confortáveis e acolhidos.”

Adriana Canin
Gustavo Murilo

Claudia Alionis
Eduardo Bessa

Caroline Ficker

Denise Monteiro

Denise Barretto

Francisco Lopes

Eliana Toledo

“Espaço ideal é o que te faz feliz, com 
certeza então, ele terá que ser inquietante e 
harmônico, além de prático e confortável!”

“Ambiente ideal é 
aquele que consegue 
desempenhar sua 
função de forma clara 
e objetiva, mas ainda 
assim garantir conforto 
e estimular nossos 
sentidos.” 

“Um ambiente ideal é aquele que 
acolhe com aconchego e estilo...e que 
nos torna felizes, fazendo com que os 

momentos sejam inesquecíveis;”

“Ambiente ideal é aquele que tem 
o belo como partida inicial, porém a 
acessibilidade como necessidade final.”

“O ambiente ideal é o que acolhe 
e nos proporciona bem estar, 
independente de tendências.”

“Ambientes com uma 
essência única, doses de 
desejo de estar, sensação 
de bem estar, vontade de 
vivenciar cada momento 
naquele espaço!”

“Um ótimo ambiente se faz com boas 
escolhas de materiais e um bom projeto, 

garantindo harmonia e elegancia”
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Luana Mattos

Jóia Bérgamo

“Local onde você se sinta bem. Para isso 
é importante a utilização de materiais e 

objetos que transmitam boas sensações.”

Patrícia Zambon
Xexé Magalhães

Mariana Noronha
Samra Akad

Tota Penteado

Roberto Borja

“Um ambiente ideal é onde você 
se sente bem pela funcionalidade, 
confortável pela qualidade e inspirado 
a estar nele pela estética.”

“Um projeto exclusivo e inigualável, interna 
e externamente, buscando a satisfação de 
cada cliente, buscando realizar um sonho 
por meio da entrega de uma verdadeira 
obra de arte.”

“Aquele que atende as 
necessidades do usuário, 

respeitando espaço e função de 
forma agradável aos olhos.”

“O ambiente ideal é aquele em que o 
cliente se sinta pleno e feliz, pois é ele 
quem vai conviver no espaço diariamente.
Cabe ao profissional unir desejo, sonhos e 
necessidades com a realidade do espaço 
físico.”

“Um ambiente ideal tem como principais 
propostas a inovação, conforto e a 

satisfação dos clientes”



Av. Dracena, 503/523 - Jaguaré - São Paulo - SP - CEP: 05329-000
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