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TRADIÇÃO
Há mais de 55 anos
criando o lugar onde
você quer estar
SUSTENTABILIDADE
INTELIGENTE
Coleta de água da chuva
que reduz 90% do
consumo de água interno
PRODUTOS
40 linhas com mais de
4.000 itens
GARANTIA
10 anos de garantia

“A Meber está direcionando
o foco de suas ações de
relacionamento para o
público especificador, com
o objetivo de aproximá-lo
da marca e compartilhar
com ele a versatilidade do
seu mix de produtos (cada
vez mais personalizável) e a
bagagem de conhecimento
adquirida ao longo de seus
58 anos de tradição. Além
disso, acaba de lançar uma
série de benefícios para
esse público por meio de
um exclusivo programa de
relacionamento, o WeMeber.
A mostra Morar Mais por
Menos é, portanto, uma
grande oportunidade de
expor na vitrine seu mix
de soluções e ampliar esse
relacionamento no cenário
de arquitetura e design.”
Carlos Bertuol
Diretor da Meber

Como é hoje o
relacionamento da Meber
com o público especificador
e o consumidor final?
A Meber vem buscando
trabalhar diretamente com o
consumidor final há anos, e tem
tido bons retornos. Se comunicar
de modo mais próximo com o
especificador foi uma inovação.
Hoje, já sentimos a empresa
mais próxima a esse tipo
de profissional, e queremos
trabalhar lado a lado com ele
ainda mais.
Quais são as apostas da
Meber para o diálogo com o
especificador durante a mostra?
Apresentar a Meber como uma
marca que atinge produtos com
design diferenciado e com valor
agregado. Proporcionar uma
aproximação aos especificadores
e mostrar que a Meber se
faz disponível para o que for
preciso. Solucionar problemas e
atender a demandas.

NOVIDADES E APOSTAS
DA MEBER
• Novas cores em produtos
premium (acabamentos
em Ouro Rosa, Ouro
Rosa escovado, Dourado,
Dourado escovado, Preto
fosco, Vinho, Níquel);
• Monocomando cozinha
bancada com flexível
móvel 2885 C;
• Monocomando de cozinha
bancada 2884 C 75 flexível branco;
• Torneira cozinha bancada
1178 C 75 - flexível
vermelho;
• Monocomando cozinha
bancada 7010 C 35 AA;

Voluntárias
pela

Sensibilizadas pela causa
social e com o objetivo de
ampliar, o grupo Voluntárias
pela Vida foi criado em
2014. Formado por mulheres
empreendedoras e solidárias,
o grupo rapidamente uniu
esforços em prol de um objetivo
em comum: ajudar o próximo.
Por isso, realiza continuamente
ações em prol de projetos da
Santa Casa de Misericórdia de
Porto Alegre.
Entre esses projetos está o
Hospital Nora Teixeira, que está
sendo construído dentro do
Complexo Santa Casa.
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Vida

O novo empreendimento, que
será entregue em 2022, vai
disponibilizar mais saúde à
população, com a edificação
de uma nova emergência para
usuários do SUS, além de outros
serviços que irão garantir a
sustentabilidade, como unidades
de internação exclusivas para
pacientes usuários de planos de
saúde e particulares.
A Morar Mais apoia essa
causa, tendo criado um ambiente
em homenagem a essas incríveis
mulheres, revertendo todo
dinheiro da venda, bem como
criando a Terça do Bem Morar
Mais, em que toda semana tem
50% da renda destinada a essa
nobre causa.

Cores

Uma tendência na decoração
Enquanto a Pantone
escolheu o Living Coral como a
cor do ano de 2019, as marcas
brasileiras revelaram também
quais tons prometem invadir as
nossas paredes. Como escolher
uma só? São muitas nuances e
tendências para colorir sua casa
neste ano, então vamos citar as
queridinhas da estação.
A CORAL VAI DE CREME BRULÉE
O tom caramelo pode ser
tanto relaxante e revitalizante
quanto estimulante e
revigorante. Tudo depende da
luz e de como for combinado.
Segundo os especialistas da
marca, essa nova cor vai bem
com matizes escuros, como
preto e azul-marinho, e com
mais suaves, como rosa e verde
pálidos, ou com laranjas e
vermelhos vibrantes.
PARA A SUVINIL, QUENTÃO É A COR
O estudo de tendências da
marca apontou a cor Quentão
12
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para o próximo ano, um tom
terroso que remete ao natural e
aquece a decoração.
PARA SHERWIN-WILLIAMS,
A APOSTA É CAVERNA
Parece que os tons terrosos
vieram mesmo para ficar.
A Sherwin-Williams escolheu
um tom de terracota, bem
quente. O nome é Caverna.
A EUCATEX ESCOLHEU
ESPECIARIA ANTIGA
Mais uma nuance terrosa
para completar a paleta:
Especiaria Antiga é a cor
de 2019 da Eucatex, que
se inspirou em especiarias,
temperos e a própria terra para
definir o clima da nuance.
Parece que os tons sóbrios
e terrosos foram unanimidade.
Quais serão as novidades para
2020 após a Pantone eleger
a Neo Mint? Ano que vem te
contamos.

Mudamos
mesmo.
E muito!

LEANDRO

PONTES
Arquiteto e Urbanista
Gerenciamento de Obras

Experiência em execução
de obras de alto padrão

esign & décor
xterior
asa
ffice
eforma
rquitetura
estauro
Novo conceito • Novo Design
Novas seções • Novos cadernos
Novas e novos colunistas
@revistadecorar
@cidad3

Conheça a nova
Uma nova revista para os novos
tempos.

Mão de obra qualificada,
para todos os serviços de
construção civil.

(51) 998.566.070
leandro_pontes_arquiteto

O charme e a
beleza das plantas
Conheça as plantas mais aconchegantes e práticas para
cultivar em casa e dar um toque especial ao ambiente
Qualquer decoração fica
linda com o uso de plantas.
Seja em ambientes residenciais,
seja em ambientes comerciais,
em ambientes internos,
em ambientes externos, o
paisagismo consegue transmitir
aconchego e harmonia. É colocar
uma pouco de vida e natureza
dentro de casa.
Existindo luz natural, e
avaliadas a temperatura e a
umidade do cômodo, diversas
espécies oferecem boa
durabilidade em ambientes
internos, e combinam com toda
e qualquer peça da casa, desde
quartos e salas até cozinhas
a banheiros. Dica: busque
priorizar áreas bem iluminadas
e próximas a janelas, e siga as
recomendações de cuidado de
cada espécie para prolongar ao
máximo o verde na sua casa.
Além dos móveis e objetos,
ter plantas é interessante
porque elas levam um pouco
de cor, volume e alegria para os
ambientes.
18
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Dentre uma infinidade de
opções, existem as queridinhas
para cultivar em casa, e aqui
vamos lista-lás.
MARANTAS
Espécie que possui algumas
variações e, além de tons de
verde, mistura também tons
de rosa e roxo. Devem ser
cultivadas à meia-sombra: expôlas à luz solar direta e intensa
faz com que as folhas fiquem
descoloridas, enroladas e com
as margens secas. Durante o dia,
procuram receber o máximo de
claridade com as folhas dispostas
horizontalmente, enquanto à
noite as folhas ficam levantadas.
Por essa movimentação,
receberam o apelido de plantas
rezadeiras.

Existem muitas formas
de expor e compor suas
plantas na decoração, mas
as nossas preferidas são:
• Vasos no chão
• Em suportes ou pendentes
• Em estantes
• Em escadas
• Na varanda
• Na janela
• Na bancada da cozinha

de coração e suas flores podem ser
de diversas cores, como vermelho,
branco, verde, roxo ou rosa. Se
desenvolve bem em local bem
iluminado, somente com luz difusa.
JIBOIA
É uma planta de clima tropical,
acostumada a viver sob a sombra
de outras plantas. Para que cresça
saudável é importante um solo rico
em matéria orgânica combinado com
irrigações frequentes, calor e uma
boa luminosidade.

ANTÚRIO
Tradicionalmente usado
em vasos no interior das casas,
não requer sol direto para se
desenvolver e possui flores muito Explore o verde na sua vida e
duráveis. Suas folhas têm formato traga cor e alegria para sua casa!

P

Metalúrgica

WWW.PERFILSUL.COM.BR

CORTE E DOBRA
CORTE A LASER

Rua Primo Vacchi, 558
Sapucaia do Sul - RS
51 3474.3291

CALDEIRARIA

Uma mostra com valores
e conceitos atuais
SUSTENTABILIDADE
Sustentabilidade é a capacidade
de sustentação ou conservação
de um processo ou sistema.
O conceito de sustentabilidade
aborda a maneira como se deve
agir em relação à natureza.
Tema constante no mundo atual,
sustentabilidade saiu da teoria
e tornou-se uma obrigação
no cotidiano de todos nós.
A Morar Mais estende essa
necessidade aos seus conceitos
fundamentais.
A decoração também pode
e deve ser sustentável!
Desperdícios são inaceitáveis,
e consumo consciente também
é escolher e reaproveitar móveis,
matérias-primas e conceitos.
É ter responsabilidade nas
nossas escolhas e projetos.
Muito pode ser transformado,
a criatividade é linda e tudo
deve ter longa durabilidade.
Isso é sustentabilidade.
INCLUSÃO SOCIAL
Inclusão social é o conjunto de
meios e ações que combatem
a exclusão aos benefícios da
vida em sociedade, provocada
pelas diferenças de classe social,
educação, idade, deficiência,
gênero, preconceito social ou
preconceitos raciais. Inclusão
social é oferecer oportunidades
iguais de acesso a bens e
serviços a todos.
22
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A Morar Mais não somente
estimula o uso de artesanato e
criações de pequenos artistas,
mas também é a primeira mostra
de decoração 100% acessível a
cadeirantes. Isso foi prioridade
para nós, e todos podem
usufruir por completo de nossa
estrutura!
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
No ambiente profissional,
inovação é algo que cria valor,
aumenta a competitividade e a
sustentabilidade das empresas.
Às vezes com pequenos esforços
adicionais que implicam
melhoria de produtos e
processos.
Os benefícios da tecnologia e
inovação alcançam a decoração
de diversas maneiras, desde a
qualidade do produto até as
facilidades que a automação
traz para estruturar uma casa
no seu dia dia. A Morar Mais
acredita que o uso apropriado
de materiais e a tecnologia
utilizada para seu
desenvolvimento, está
diretamente a qualidade,
que por sua vez, é crucial
para durabilidade.
CUSTOMIZAÇÃO
A palavra customização é
empregada no sentido de
personalização, adaptação,
adequação. Desta forma,

customizar é adaptar ou adequar
algo de acordo com o gosto ou
necessidade de alguém.
Decoração é uma questão
muito pessoal. Embora muitos
produtos e serviços sejam
produzidos em massa, o
resultado final nunca ficará
idêntico a outro. A Morar Mais
acredita e se expressar por meio
da sua casa. Com um pequeno
detalhe, tudo muda! Invista em
soluções criativas!
BRASILIDADE
Embora a Morar Mais seja uma
mostra nacional, cada estado é
diferente, e cada público tem as
suas necessidades, tendências
e clima. Porto Alegre focou
em investir em profissionais
e marcas gaúchas, fomentar o
mercado regional. Temos muito
a oferecer no Rio Grande do Sul,
e a mostra é o lugar perfeito
para expandir e conhecer esse
mundo.
A Morar Mais Porto Alegre é
daqui, e com muito orgulho
promovemos isso!
VENDAS
A Morar Mais é uma mostra
democrática e realista. São
ideias inovadoras, projetos
lindos e profissionais
diferenciador. Mas a mostra
não é somente para inspirar,
e sim também para consumir.
Somos uma mostra comercial.
Além da venda final de todos
os produtos expostos, todo
e qualquer visitante pode
comprar, encomendar ou pedir
informações através do APP
Morar Mais por menos. Todos
os ambientes apresentam
placas com lista de produtos,
fornecedores, preços e códigos
para que você possa levar para
casa tudo que combina com
você. Esqueça chegar em casa
cheio de panfletos use o APP
e torne sua experiência mais
completa e mais sustentável!

.

CAMA

MESA

BANHO

E

DECORAÇÃO

Rua Manoel Serafim, 986
Sapucaia do Sul - RS
51 34742659

@lojabernadete

@ESPACO_SOL_RUSTICOS

51 982717920

ESPAÇO SOL - ORGÂNICOS E SUSTENTÁVEIS

AV. JOÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA, 6414 - PORTO ALEGRE - RS

essa tarefa se torna mais
qualificada e mais rápida de
ser executada. Ali, o visitante
encontra o preço exposto de
produtos e serviços, com melhor
custo x benefício aplicado em
móveis, objetos decorativos,
pisos, revestimentos. Tudo isso
com criatividade, planejamento
e pesquisa.

EQUIPE MORAR MAIS

Morar Mais

Porto Alegre

Desde 2005, a Morar Mais vem conquistando o Brasil
com o do licenciamento da marca, que se reinventa
a cada ano para atender às demandas do mercado e
à linguagem dos novos tempos. Em Porto Alegre, os
empresários Marcelo Milanez, Natália de Bona, Mariana
Pinto Ribeiro e Fabrício Ritter tomam a frente do projeto.

A Morar Mais tem ajudado
a renovar o mercado de
decoração. Desde o início, dá
espaço para jovens arquitetos,
que acabam se tornando
vizinhos de profissionais mais
experientes dentro do evento.
Diversos arquitetos – iniciantes
ou não – ganharam projeção no
mercado depois de se lançarem
no evento. Com o passar dos
anos, o conceito “chique que
cabe no bolso” se firmou, caiu
nas graças do grande público
e da mídia e, mais que isso,
provou que ser econômico e
criativo também é sinônimo de
sofisticação.
26
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QUEBRANDO PARADIGMAS
Se antes os visitantes das
mostras de decoração eram em
sua maioria das classes AA e
com idade superior a 40 anos,
a Morar Mais vem quebrando
paradigmas neste segmento ao
detectar uma forte presença
das classes A e AB, além de
jovens na faixa dos 30 anos.
Na Morar Mais, arquiteto,
decorador, designer e paisagista
participante têm como objetivo
elaborar ambientes sofisticados
dentro de uma proposta
mais realista, mostrando aos
visitantes que, com a ajuda de
um profissional especializado,

Natália de Bona: Graduada em
Arquitetura e Urbanismo na
Unisinos-RS. A Nati, além de
curadora da Morar Mais Porto
Alegre, é a mente criativa por
trás de todo o percurso da
mostra. Foi ela que projetou
nossa incrível estrutura.
Marcelo Milanez: Graduado
em Administração de
Empresas pela PUC-RJ, o
Marcelinho é quem cuida
dos números, contratos e
tecnologias disponíveis na
plataforma Morar Mais. Foi o
primeiro a acreditar e buscar
esse sonho.
Fabrício Ritter: Com vasta
experiência no mercado
de eventos, o Fabrício foi
encarregado de viabilizar o
evento. Além de encontrar o
local, foi quem resolveu as
questões burocráticas para
abertura e funcionamento.
Mariana Pinto Ribeiro:
Graduada em Direito pela
PUC-RS e com pós-graduação
em Marketing pela ESPM.
A Mari é responsável pelo
relacionamento da Morar
Mais. É quem se envolve
com as pessoas, eventos e
comercial. Foi quem agitou e
falou na mostra.

www.sopedras.com.br

51 99241.0254

/sopedrasnh

@sopedrasnovohamburgo

Portal Serra Decor
Um guia virtual que conecta lojistas,
proﬁssionais e serviços do universo da
arquitetura e decoração da
Serra Gaúcha.
Acesse nosso site e encontre
O melhor da Decoração & Serviços em um só lugar

tudo que precisa para
construir, reformar e decorar!

(51) 98440-2323
www.belaart.com.br

Leme:

por uma vida melhor
Há 17 anos, a Associação de
Lesados Medulares do Rio
Grande do Sul (Leme) é
referência para quem sofreu
alguma lesão na medula. A Leme
é uma organização que trabalha
para melhorar a vida das Pessoas
com Deficiências (PCDs) e de
seus familiares, realizando um
trabalho ímpar no Estado.
Independentemente de raça,
credo e posição social, eles
oferecem serviços como
atendimento de fisioterapia,
psicologia e assistência social
totalmente gratuitos e de
qualidade.
30
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Com sede na cidade de Novo
Hamburgo, a Leme foi fundada
em novembro de 2002 por um
grupo de lesados medulares
que não encontravam apoio e
serviços necessários à sua
nova condição de vida. São
pessoas que passaram por
uma situação que mudou
radicalmente suas vidas; assim
como a do meu pai, um dos
sócios-fundadores da Leme,
que sofreu a queda de uma
árvore e ficou paraplégico.
www.leme.org.br

revestimentos e cortinas
www.misturarevestimentos.com.br

VOCÊ FAZ SUAS ESCOLHAS
NÓS TORNAMOS REALIDADE

bohn fotografias

Heck Arquitetura

WWW.MARIANIMETAIS.COM.BR

Lareiras portáteis e queimadores 100% INOX
alto padrão, qualidade e segurança.

Flavia Mello | Gastronomia

Júlia Fleck | Influenciadora
Clarissa Cabeda | Vida de Mãe

Embaixadores

Morar Mais

A Morar Mais aposta na multiplicidade de ideias e
conhecimentos para agregar, desenvolver e melhorar
nosso dia a dia. Nosso embaixadores atuam em
diferentes áreas, mas todos possuem os mesmos valores
e conceitos que fundamentam a mostra.

Simone Pontes | Cultura

Laura Bier | Estilo de Vida

Anna Paula Ribeiro | Solidariedade
34
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Valentino Magno | Saúde da Mulher

Renata Pena | Arquitetura

51 3568-0307
@MUNDIALMARMORESEGRANITOS
MUNDIAL MÁRMORES E GRANITOS LTDA
RUA BENTO GONÇALVES, 3663 NOVO HAMBURGO - RS

Conheça o
Coletivo Cenaria!
@coletivocenaria

Art Déco

Viaduto do Chá e o Estádio do
Pacaembu, em São Paulo, entre
outras edificações arquitetônicas.
Para entrar nessa onda o
e introduzir o estilo na sua
decoração, o importante é
investir nos detalhes, grande
marca desta tendência. Aposte
em lustres, espelhos, quadros
com molduras retas, cortinas
estrelado por Leonardo di Caprio, em cobre ou dourado, papel
no qual se fala muito sobre a
de parede trabalhado. As flores
exaltação do luxo. O romance
frescas e brancas também fazem
original foi escrito por F. Scott
parte desse tipo de decoração,
Fitzgerald e no filme os cenários assim como as cores, formas
da produção exibem ousadas
geométricas, materiais que
formas geométricas, linhas retas, devem estar em harmonia entre
madeiras nobres e peças de
si, já que a Art Déco baseia-se
decoração totalmente ricas em
principalmente nas referências e
detalhes.
riqueza de detalhes.
Com um maior acesso das
Um estilo clássico mas
pessoas à Art Déco depois da
cheio de modernidade que vai
exposição no Metropolitan
transformar seu mundo. InspireMuseum de Nova York, ela passa se e aposte na Art Déco para a
a fazer parte do dia a dia das
decoração de sua casa!
pessoas, estando presente na
propaganda, em objeto de uso
diário, acessórios femininos e
móveis. A Arte Déco se espalha
pela Europa e América do Norte e
as suas características se firmam
na decoração e na arquitetura.
No final da década de 1920,
a Art Déco aterrissou no território
brasileiro e encontrou força
principalmente na arquitetura.
Alguns exemplos deste estilo são
o Elevador Lacerda, em Salvador,
o Teatro Carlos Gomes e Central
do Brasil, no Rio de Janeiro, o

Estilo e glamour
A Art Déco surgiu nos anos
1920 na França e tem como
significado arte decorativa, que
foi muito forte na decoração,
arquitetura, design de interiores,
artes plásticas, gráficas e
também no cinema, sendo este
último, inclusive, sua fonte
principal. Ganhou força a partir
da Exposição Internacional de
Artes Decorativas e Industriais
Modernas no ano de 1925, em
Paris. Nasceu da combinação
de vários movimentos do
início do século XX, tendo
como base o art nouveau.
É uma expressão que, na época,
estava direcionada à burguesia
que prezava pelo luxo e uso de
materiais nobres.
O movimento tem como
característica a estética do
glamour, da elegância e do
romantismo e começou em
um período em que começava
a se propagar a idolatria pelo
luxo dos filmes de Hollywood.
Um grande exemplo deste
estilo pode ser observado no
filme O grande Gatsby (2013),
38
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Ambientes de Viver
O Cenaria é um coletivo multidisciplinar que pensa e produz o habitar
com signiﬁcado e versatilidade para diferentes cenários:
Cenário 1

Realizar pesquisa e deﬁnir personas por região e tipo de
empreendimento para brieﬁng de projetos de interiores.

Cenário 2

Produzir ambientes completos e prontos para morar em
empreendimentos com mais de 40 unidades e valor de até R$500 mil,
descomplicando e diminuindo o espaço de tempo entre os
momentos da compra do imóvel e da habitação do mesmo.

Cenário 3

Atualizar imóveis para venda, locação ou para seguir morando.

Saiba mais sobre as empresas que apoiaram
o Coletivo Cenaria na Mostra Morar Mais:

Interiore Marcenaria

Semplice

Somos Lares

Vetor Design

Compromisso em cada
detalhe. Com 26 anos de
mercado e equipe qualiﬁcada,
a Interiore Marcenaria facilita e
executa com tecnologia CAD,
CAE e CAM projetos de
mobiliário de arquitetos e
designers.

Explorando a beleza da
singularidade das formas, a
Semplice é uma linha de
produtos com essência
minimalista à base de
materiais sustentáveis. Com
simplicidade e leveza
proporciona a customização
de ambientes tranquilos e
aconchegantes.

A Somos é uma curadoria
imobiliária que conecta
pessoas a imóveis especiais.
Acreditamos na liberdade do
espaço para manifestar
nossa personalidade e
essência de vida. O "lar" é
o reﬂexo do que somos.

A Vetor Design é um modelo
de cocriação para arquitetos,
designers, indústrias e lojistas
que buscam soluções criativas,
alinhadas com o mercado
e as tendências. A empresa é
direcionada à fabricação de
mobiliário e componentes em
aço inox, carbono e latão.

@interioremarcenaria
interiore.com.br

@semplicebrasil
semplicebrasil.com

@somoslares
somoslares.com.br

@vetor.co_design
vetordesign.com.br

Granilite,

retorno triunfal
A arquitetura volta a destacar
o granilite em seus projetos.
Produzido com areia, água,
cimento e grânulos de pedras
naturais diversas, pode ser
aplicado em qualquer tipo de
superfície horizontal ou vertical.
A técnica, produzida a partir
de um processo totalmente
artesanal, foi amplamente
aplicada nos edifícios modernos
espalhados por todo o mundo e
tem como principais vantagens
a durabilidade, resistência e fácil
manutenção. Tendência absoluta
na arquitetura contemporânea, é
mais utilizado em pisos de casas
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e halls de prédios residenciais e
comerciais.
Esse retorno se confirma
através dos diversos produtos
que vêm sendo produzidos
a partir da técnica. Invista no
granilite para sua casa também!
A estética do granilite é
muito versátil. O resultado final
se dá na soma do tamanho dos
grânulos, tipo de acabamento
polido ou lavado, tipo de pedra
e cores de corante escolhidas.
O granilite é um tipo de
revestimento moldado in loco.
Isso significa que a técnica
é executada no momento

da aplicação na superfície
desejada. Cabe salientar que,
apesar de ser uma massa
instalada in loco, não é possível
utilizá-la para corrigir qualquer
imperfeição existente na
camada niveladora.
Existem dois tipos de
revestimento granilite, polido
e lavado, conhecido como
“fulget”. Ambos podem ser
aplicados em qualquer tipo de
superfície, seja plana ou curva,
sendo comumente utilizado
em pisos e paredes, em áreas
internas e secas, ou externas e
molhadas.

ESPAÇO RAÍZ MEBER
AMBIENTTA

O Espaço Raiz é uma releitura da cozinha gourmet,
oferecendo um ambiente de convívio para os
apreciadores da boa gastronomia com a simplicidade
de nossas origens. O ambiente faz uma homenagem
aos bons momentos junto da família e amigos, do
preparo do churrasco, unindo a tradição do Rio Grande
do Sul a todo o conforto que a tecnologia consegue
proporcionar atualmente.

Fernanda Fleck | 51 99245-7682
fernanda@ambientta.arq.br
ambientta.arquitetura
FORNECEDORES: Faro Design, Tramontina,
Luz e Lustres, Casa Bordini, Meber, Todeschini,
Elevato, Occa Moderna, Casa Bonita, Total Ar
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Larissa Bassi | 51 99798-9897
larissa@ambientta.arq.br
ambientta.arquitetura

Morar Mais
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ESPAÇO CASA & CIA

MICHEL KELLER INTERIORES E EXTERIORES
Espaço destinado ao Casa&Cia, traz em seu projeto
cores neutras em contraste com o laranja. Predominante
no projeto, o laranja confere um toque contemporâneo,
equilibrado e autêntico. Os banheiros apresentam
rostos, abordando a inclusão. Desenvolvido como
ponto de encontro para eventos, talks e gastronomia,
o ambiente conta com jardim, varanda e restaurante,
abordando o conceito de multifuncionalidade.

FORNECEDORES: Hidrotec, Tintas Killing,
Tramontina, Dell Anno, Meber, Art Figure, Sulina,
Portobello Shop Capão da Canoa, Império Persa, Total Ar,
Casa Bordini, Spazio del Bagno, Faro Design
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Michel Keller | 51 98133-0779
michel@michelkellerinteriores.arq.br
michelkellerinteriores
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STUDIO IDELLI

BG ARQUITETURA
Com fortes referências urbanas e universais, o Studio
Idelli apresenta uma interpretação de apartamentostudio jovem, com personalidade e aconchego. Cortinas
de ferro, blocos de concreto e caixas plásticas mesclam
o famoso “faça você mesmo” com elementos de design.

FORNECEDORES: Casa Bordini, Faro Design,
Idélli Porto Alegre, Occa Moderna, Meber,
Art Figure, D’Cor Verde, Tintas Killing, Total Ar

Cristiano Nickel | 51 3386-0166
cristiano@bgarquitetura.arq.br
Cynthia Garcia | 51 3386-0166
cynthia@bgarquitetura.arq.br
Mádia Borges | 51 98124-5468
madia@bgarquitetura.arq.br
Rosandra Gaspodini | 51 3386-0166
rosandra@bgarquitetura.arq.br
Tatiane Mallmann | 51 3386-0166
tatiane@bgarquitetura.arq.br

bgarquitetura
48

Morar Mais

Morar Mais

49

ANEXXO SELF STORAGE
RIBAS & SPLETTSTÖSSER

Com o crescimento das cidades e a diminuição no
tamanho dos imóveis, o conceito de self storage
tem ganhado força no cenário mundial. A proposta
do Anexxo é oferecer um espaço para guardar tudo
aquilo que não é necessário no dia a dia, mas de que
não é possível se desfazer. Uma parte do Anexxo Self
Storage foi transferido para a Morar Mais por meio
da reprodução de um corredor com revestimentos,
acabamentos e portas dos depósitos, proporcionando
uma experiência única a todos que estiverem
visitando a mostra.

Luciana Ruschel | 51 99357-1530
luciana@ribasarq.com.br
FORNECEDOR: Anexxo Self Storage
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SALA DO APARTAMENTO ALUGADO - QUINTO ANDAR
SALAS INFOCO

O espaço tem como proposta principal apresentar uma
sala de estar de um apartamento alugado, focando em
móveis soltos e com itens mais pessoais. Com o apoio
da facilitadora de imóveis para locação Quinto Andar,
o projeto mostra as possibilidades de transformar um
local alugado em algo aconchegante e acolhedor para
receber amigos, com móveis multiúso e lugares para
sentar.

Joana Goulart | 51 98196.9005
joana@salasinfoco.com.br
FORNECEDORES: Occa Moderna, Bela Art,
Casa Bordini, My Home, Contemporânea,
Casa Bonita, Le Cadre, Artezan, Total Ar
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FLORESTA DAS SENSAÇÕES - LASERSPA
JULIANA FONTOURA E OCTO COLETIVO

ACESSÓRIOS PARA PISCINAS

LOUNGE NETUNO
FOUR DESIGN

De maneira orgânica e sustentável, o jardim da Morar
Mais tem como principal proposta oferecer acolhimento
aos visitantes. A incorporação de materiais alternativos
tem grande presença no espaço, apresentando a
identidade profissional do designer e paisagista
responsável. O objetivo é reconectar as pessoas com a
natureza em um ambiente cheio de vida.

O espaço compacto, originalmente de passagem,
possibilitou ao projeto a manipulação de elementos,
formas e sensações de forma conceitual e lúdica,
desvinculando-se da relação direta com ambientes
domésticos. A Floresta das Sensações ressignifica com
liberdade criativa peças usuais de construção – como os
tubos de PVC, que aqui assumem o papel de estruturas
parecidas com caules.

Juliana Fontoura | 51 99922-3636
contato@julianafontoura.com.br
Rhuan Vinhola | 51 98230-9055
rvinholadesigner@gmail.com

julianafontoura.di

FORNECEDOR: Four Design

Michele Librelotto | 51 99987-7678
michele@coletivo.com.br
octocoletivo
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FORNECEDORES: Sulina, Netuno Piscinas,
Four Design, Espaço do Piso, Tintas Killing,
Espaço Sol, Mariani Metais, Meber

four.design_
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CALÇADA E JARDIM DE ENTRADA

SALA PARA ESTAR

Sendo a primeira visão dos visitantes que chegarem
à mostra, o projeto abrange a calçada e o jardim de
entrada da Morar Mais Porto Alegre. O paisagismo da
fachada apresenta algumas tendências em vegetação,
usando-as de maneira agrupada e com poucas
espécies. Com vegetação maciça e maior valorização
das espécies, o espaço apresenta uma proposta de
paisagismo tropical, com verde em abundância e água
em movimento.
O objetivo é apresentar um trabalho encantador e
simples, mas projetado de maneira personalizada.

Primeiro ambiente interno da Morar Mais Porto Alegre,
o projeto apresenta uma sala de estar que oferece um
espaço de convivência e contemplação. A tecnologia
está presente no projeto a partir dos benefícios
oferecidos ao ambiente, sem ser o foco central. A Sala
para Estar é um local para aproveitar, reunir ou apenas
estar presente, celebrando encontros.

DCOR VERDE PAISAGISMO

LUCIANA NUNES ARQUITETURA

Luciana Nunes | 51 98436-4944
lucianamnunes@gmail.com

Carmen Dornelles | 51 99833-5980
dcorverdepaisagismo

FORNECEDORES: D’Cor Verde, Sulina,
Leandro Pontes, Strom
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Natalia Dornelles Cunha | 51 99584-7191
nataliasampaio@dcorverde.com
dcorverdepaisagismo

luciananunesarquitetura
FORNECEDORES: Idea Design, Occa Moderna,
Casa Bordini, Sulina, Contemporânea, Elevato,
Bela Vista Cortinas, Gravura, Meber, Artezan, Total Ar

Vanessa Vaz | 51 99279-9503
arquitetavanessavaz@gmail.com
luciananunesarquitetura
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ESTÚDIO GURIA NATURÉBA

LOFT DA ESTUDANTE

O ambiente foi dividido em dois setores: cozinha e sala
de estar. Inspirado na influenciadora digital Mariana
Weckerle, do blog Guria Natureba, o espaço ganhou um
ar despojado e “instagramável”. A sala apresenta uma
lareira ecológica suspensa, para o conforto nos dias
frios, assim como um balanço, desenhado e executado
pelas arquitetas. O destaque fica para o piso laminado
que sobe pela parede, predominando a textura da
madeira. Na cozinha, a cor verde acinzentada aparece
criando um contraste com as vegetações aplicadas.

O principal objetivo do Loft da Estudante é trabalhar
com o reaproveitamento de materiais descartados,
aplicados de diferentes formas. A cabeceira ondulada,
por exemplo, é feita com canos de água, enquanto
o piso e a parede da varanda utilizam mármore que
seria descartado. O conceito é mostrar possibilidades
aconchegantes e sofisticadas a partir de materiais não
considerados tão nobres, com acabamentos refinados.

LR ARQUITETURA

SOUTH ARQUITETURA

Larisse Squeff | 51 98407-4820
larisse@lrarquitetura.com.br

Hélio Freitas | 51 99939-2150
helio@southarquitetura.com.br

arquitetura_lr
FORNECEDORES: Sulina, Mathias Moveis,
Contemporânea, Cuccina, Mistura, Artezan,
Meber, Casa Bordini, EXS
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Roberta Preiss | 51 99999-6705
roberta@lrarquitetura.com.br
arquitetura_lr

southarquitetura
FORNECEDORES: Hidrotec, Casa Bordini, Soul Design,
Faro Design, Art Figure, Espaço do Piso, SM Concept,
Mariani Metais, Jasmin Tapetes, Total Ar

Pedro Massuco | 51 99807-7788
pedro@southarquitetura.com.br
southarquitetura
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BANHEIRO DAS IRMÃS

DORMITÓRIO LIVRE PARA VOAR

O projeto busca valorizar a área de banheiro, por muito
tempo considerado como secundário nos projetos
de arquitetura e decoração. A ideia é melhorar o
convívio de duas irmãs adolescentes que dividem o
mesmo espaço. O uso das cores cinza, rosa e preto em
diferentes tonalidades traz ao espaço personalidade e
quebra a monotonia. Para dar mais privacidade no uso
compartilhado, o ambiente foi setorizado de maneira
que as irmãs pudessem ter melhor harmonia na hora da
maquiagem.

Livre para brincar, imaginar, criar, crescer e ser feliz.
Foi a partir deste conceito lúdico que o ambiente
foi pensado, buscando atender às demandas de
uma menina entre 4 a 6 anos, onde este dormitório
pudesse expressar sua personalidade e preferências,
e ainda estimular ações nesta pequena menina, como
a criatividade, a paixão pelos estudos, os cuidados
pessoais e a enorme vontade de brincar e desenvolver
sua criatividade.

ARQUITETURA DA ATMOSFERA

INOVA ARQUITETURA

Gabriela Mariano | 51 3024-1051
contato@inovaarquitetura.com.br
Bibiana Menegaz | 51 99237-8283
bibiana@bibianamenegaz.arq.br
FORNECEDOR: Costaneira
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bibianamenegaz.arquiteta

inovaarquitetura
FORNECEDORES: Bela Art, Doce Anjo, NM Moveis,
Sulina, Contemporânea, Occa Moderna, Casa Bordini,
Elevato, Artezan, Total Ar

Gabriele Martins | 51 3024-1051
contato@inovaarquitetura.com.br
inovaarquitetura
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DORMITÓRIO DO MENINO

SUÍTE LEME

Desenvolvido para um menino de 12 anos, o dormitório
tem como conceitos principais a mobilidade limpa e
sustentável e a organização. O morador é incentivado
a andar de bicicleta e patinete, brincar ao ar livre e
ter consciência do meio ambiente e sua preservação.
Destaca-se no ambiente o uso de madeira e ferros
restaurados.

Leme é o que dá a direção, peça que conduz o barco
e determina o caminho. Na simbologia, é o que
está no comando do curso da vida, representando a
resiliência. O espaço Suíte Leme traz esse conceito
demonstrando que a vida é cheia de surpresas,
conquistas e superações. Que o dia a dia pode ser um
grande desafio para algumas pessoas com necessidades
especiais, mas isso não significa viver em um ambiente
necessariamente hospitalar.

FOUR DESIGN

PATRÍCIA BROCK

Rhuan Vinhola | 51 98230-9055
rvinholadesigner@gmail.com
Camila Silveira | 51 98135-5106
csstudiodesign.projetos@gmail.com
FORNECEDORES: Four Design, Sulina
CS Estudio Design, Tintas Killing
Art Figure, Vivar Colchões, (re)veste Design
Balbueno Tapetes

Yasmin Avila | 51 99290-7038
avilaorganizer@outlook.com
Augusto Moraes | 51 99299-4636
artmoraes.studio@gmail.com

Patricia Brock | 51 99255-0101
contato@patriciabrock.com.br
FORNECEDORES: Vivar, Só Pedras, Mariani,
Luz e Lustres, Occa, Contemporânea, Saccaro,
Casa Bordini, Artezan Tapetes, Meber, Total Ar

patriciabrockarq

four.design_
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BANHEIRO DUO POR ELEVATO

COZINHA DO CASAL

A proposta neste banheiro de casal é apresentar o uso
de peças modernas e investimentos corretos, aliando
conforto com boas soluções. O principal objetivo
do projeto é usar produtos de valor agregado com
consciência e visando ao melhor resultado para o uso
diário.

A Cozinha do Casal recria e valoriza o espaço
preexistente, utilizando o conceito do nomadismo
colorido nas paredes e em alguns objetos, contrastando
com a marcenaria em madeira natural e plantas. Todos
os elementos são distribuídos de maneira prática, para
facilitar a rotina. Uma linha de preparo está concentrada
em uma das paredes, deixando o espaço livre para
convívio com uma grande mesa central, presente como
ponto focal para diferentes atividades.

ANGELA SOUZA E LUIZIANA ENGEL

CENARIA

Luiziana Engel | 51 99993-8126
luiziana@elevato.com.br

Daisy Silva | 51 98115-9106
daisy@interiore.com.br

luizianaengel

FORNECEDORES: Elevato, Gravura

Angela Souza | 51 99639-2009
angelasouza@elevato.com.br
angela.arquitetura
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coletivocenaria
FORNECEDORES: Interiore, Vetor Co-Design,
EXS Eletrodomésticos, D’Cor Verde, Sulina, Art Figure,
Artezan, Total Ar

André da Rocha | 51 98115-9107
daisy@interiore.com.br
coletivocenaria

Morar Mais
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BANHEIRO FUNCIONAL

ESTÚDIO 22

O espaço enaltece os materiais naturais, apresentando
um estilo rústico contemporâneo. O banheiro funcional
conta com uma paleta de cores neutra como base, além
de uma mistura de materiais como madeira, pedra,
concreto e vegetação. A ideia é remeter a um estilo
“urban jungle”, ou floresta urbana.

Projetado para um perfil de clientes jovens e que
moram sozinhos, o Estúdio 22 transmite uma atmosfera
atual e confortável. Móveis ajustados conferem ao
espaço um ar único e com muita identidade. Um
destaque do ambiente é o sofá que pode ser usado
como cama sem perder a identidade, contemporâneo
e com linhas retas. O objetivo é oferecer conforto,
agilidade em um espaço de refúgio e bem-estar.

LUCAS MATTE ARQUITETURA

PAULA LINO

Lucas Matte | 51 99846-8060
lucasmatte.arq@gmail.com
FORNECEDORES: Cia da Construção,
Meber, Interiore, Le Cadre
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lucasmattearquitetura

Paula Lino | 51 99968-9665
paulalino@terra.com.br
FORNECEDORES: Costaneira, Sulina, Evviva,
Spazio del Bagno, Centro de Pinturas Moinhos,
Facsom, Paula Lino, Império Persa

paulalino_arquitetura
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QUARTO DO CASAL

DORMITÓRIO DO BEBÊ

É possível criar um ambiente gastando pouco. O quarto
do casal prova isso por meio dos materiais simples e
baratos como o criado-mudo produzido com uma caixa
de feira, a cama feita com blocos de concreto e o forro
e a cabeceira, construídos com painel OSB. Com fio e
soquetes, as profissionais criaram uma brincadeira na
parede que dá charme ao espaço, com um ar moderno e
despojado. Tudo foi pensado para representar os jovens
casais contemporâneos que estão começando uma vida
juntos e que possuem orçamento curto.

Com objetivo de apresentar elementos da natureza,
o Dormitório do Bebê tem como foco os animais
do nosso país, alguns com risco de extinção. Muito
presente também está o reaproveitamento de materiais
e mobiliários, construindo um ambiente possível e de
longo prazo. A ideia é que o dormitório acompanhe
o crescimento de qualquer criança, seja menino ou
menina.

DECORE COM MARIA

ANA AZZOLIN

Deborah Pires | 51 99327-4521
deborah@lrarquitetura.com.br
FORNECEDORES: Occa Moderna, Art Figure,
Sulina, Contemporânea, Puxadores & Cia, Artezan,
Mistura Revestimentos, Facsom
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decorecommaria

Michel Keller | (51) 98133-0779
michel@michelkellerinteriores.arq.br
FORNECEDORES: Doce Anjo, Occa Moderna,
Spazio del Bagno, SM Concept, Sulina,
Costaneira, Balbueno Tapetes

ana.azzolin.arquitetura
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SALA DO CASAL

COZINHA & SABOR & COR & AMOR

Pensando em decorar a primeira casa de um jovem
casal, foi construída uma sala que atenda às principais
necessidades atuais. Com projetor para se conectar
com a tecnologia, o ambiente apresenta também um
espaço para trabalhar com notebook, casinha para pet,
chapelaria e muito verde. A iluminação é especial e
pode ficar totalmente indireta. Conforto e relaxamento
são os pontos principais da Sala do Jovem Casal, feita
também para receber amigos.

A cozinha do apartamento do jovem casal é inspirada
em um par apaixonado por cozinhar, que aprendeu a
amar a gastronomia por meio de seus antepassados
e tem em sua cozinha um lado entre memórias e
atualidade. Para isso, o ambiente traz como ponto forte
a arquitetura afetiva.

SANSONE KERBER E ESTÚDIO TE

CASA URBANA

Rodrigo Kerber | 51 99697-9086
sk@sk.arq.br
sansonekerberarquitetura

FORNECEDORES: Bernadete Home Decor, Faro Design,
Costaneira, Art Figure, Total Ar
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Carolina Kerber | 51 99697-9086
sk@sk.arq.br
sansonekerberarquitetura
Isabela Goidanich | 51 99567-1154
isa@estudiote.com.br
@estudiot_

Thiessa Naiana | 51 99246-4085
thiessa@casaurbana.arq.br
casaurbana.arq
FORNECEDORES: Só Pedras, Contemporânea,
Casa Urbana, Tramontina, Metais Moura, Casa Bonita,
Cia da Construção, Elevato, Le Cadre, Meber

Bibiana Flach | 51 99314-6897
bibiana@casaurbana.arq.br
casaurbana.arq

Morar Mais
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FORNECEDORES: Bernadete Home Decor, Zara, Starmobile,
Jasmin, Império Persa, Portobello Shop Nilo, Mezas,
Cia da Construção, Spazio del Bagno, Leandro Pontes,
Gravura, Le Cadre, Meber, Total Ar, Art Figure, Bela Art,
Hidrotec, Start Glass

72

Morar Mais

ELLA WINE & COFFEE

TERRAÇO JARDIM

EQUIPE MORAR MAIS

BRUTA ARQUITETURA

Aproveitando estruturas existentes, as estruturas
metálicas e as vigas de sustentação de madeira
estão aparentes no projeto, formando um ambiente
aconchegando e inspirado nas caves de vinícolas da
Serra gaúcha. O bar é emoldurado por uma bancada
em granito escovado, conferindo uma ambientação
elegante e sofisticada. Revestimentos em placas de
gesso 3D nas paredes criam um ambiente moderno
perfeito para degustar os produtos da adega Gran Cru.

Com as cidades cada vez mais densas, cresce a
importância da utilização de espaços nas coberturas
das edificações. Por esse motivo, a Bruta Arquitetura
concebeu o seu espaço como um terraço. O ambiente foi
pensado como uma grande cobertura, com recantos para
receber amigos e conversar. Por meio da implantação do
terraço-jardim, são oferecidas soluções para o uso do
teto plano, visando melhorias para a habitualidade com
o uso de plantas e um espelho d’água.

Bruna Caldas | 51 98111-4565
bruna@brutaarquitetura.arq.br
portoalegre@morarmais.com.br
morarmaispoa

FORNECEDORES: Mistura Revestimentos, Netuno Piscinas,
Centro de Pinturas Moinhos, Sulina, Strom, Leandro Pontes,
Portobello Shop Nilo, Mariani Metais, Hidrotec

bruta_arquitetura
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LOJA MORAR MAIS

FAZER O BEM FAZ BEM

O ponto de partida para o conceito do projeto foi
buscar restabelecer a conexão com a nossa essência
em uma realidade agitada, sem tempo para entrarmos
em contato com o nosso interior. Assim, as arquitetas
utilizaram elementos e cores leves, que causam
sensação de acolhimento, além de trazer a presença da
natureza para o espaço, transmitindo equilíbrio, paz e
tranquilidade.

Em formato de exposição interativa e sensorial, o
ambiente “Fazer o bem faz bem” é uma homenagem
às Voluntárias pela Vida e ao propósito que as une.
Como o projeto social exercido por elas tem como foco
principal a saúde e melhoria em hospitais, a exposição
convida o visitante a passear por uma linha do tempo
em forma de frequência cardíaca, sempre aumentando
à medida que o trabalho apresentado toma maiores
proporções.

ARQDEZ

DU ARQUITETURA

Gabriela Rossi | 51 97193-4787
arq.gabrielarossi@outlook.com
Aline Fuhrmeister | 51 99115-7525
aline@duarquitetura.arq.br

arqdez
FORNECEDORES: Occa Moderna,
Casa Bordini

Luana Barbosa | 54 99191-6450
arqluanabarbosa@yahoo.com.br

FORNECEDORES: Artezan Tapetes

duarquitetura

arqdez
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O que você quer imprimir hoje?
Impressão 3D e Prototipagem
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Decoração
Projetos Especiais
Design
Criação
Desenvolvimento
Modelagem 3D
Acabamento
Consultoria
Treinamentos
Área Médica

Vaso James de Bruços

ArtFigure

Fone: (51)2312-1966

_ArtFigure

WhatsApp: (51) 98167-0657

artgure.com.br

Av. Carlos Gomes 1610/406 - Porto Alegre - RS
AMBIENTES PLANEJADOS QUE CABEM NO SEU ORÇAMENTO

VENHA CONHECER
NOSSO SHOWROOM!
NILO PEÇANHA, 2560
ESTACIONAMENTO GRATUITO

Mobiliário outdoor Jasmin.
Deck das pitangueiras - Mostra Jasmin Refúgio Natural
Arq. Máira Ritter

@MYHOMENILO
(51) 98119-4005

MYHOMESTORE.COM.BR

Novas possibilidades
para a nova temporada
A nova coleção aterrisa, com exclusividade,
nas lojas Portobello Shop de todo o país.
O clima da estação mais vibrante do ano é a
aposta para deixar a sua casa pronta para o verão

NOVA LINHA

DIGA “SIM” AO DESIGN AUTORAL!

Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2338

- (51) 30764412

A Morar Mais Porto Alegre agradece a sua visita!
Voltaremos em 2020 nesse mesmo local.
Acompanhe as novidades pelo Instagram @morarmaispoa
Envie seu contato para portoalegre@morarmais.com.br

Venha fazer parte da Família Morar Mais também!
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