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Soluções integradas para a
construção civil.
O Grupo Saint-Gobain através das marcas
Brasilit, Isover, Placo e Weber quartzolit
oferecem um portfólio completo de produtos e
serviços com as marcas líderes da construção
civil. Com

soluções de alta performance une

conforto e segurança para pequenas obras e
grandes construções residenciais, comerciais
e de infraestrutura.
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A Maxflex é o resultado de uma empresa que ao longo de sua
história acertou, falhou, arriscou, recuou, cresceu, aprendeu,
melhorou e, agora, definitivamente rompeu com os paradigmas do
modelo atual de comercialização de colchões.
Desde que descobriu que a superfície sobre a qual se repousa
pode impactar de forma positiva ou negativa na qualidade do sono
e, portanto, na saúde e bem estar geral daqueles que a utilizam, a
Maxflex revirou o mundo e trouxe para sua unidade fabril as
melhores tecnologias e os mais nobres materiais utilizados na
indústria do conforto, para produzir os melhores equipamentos
para você dormir melhor.
Isto mesmo, desenvolvemos, produzimos e comercializamos
os melhores colchões, conjuntos e sistemas para dormir!
Com o objetivo de entregar, permanentemente,
produtos e serviços de excelência, escolhemos a
norma internacional ISO 9001:2015 para a gestão
dos nossos processos, e, hoje, os indicadores de
satisfação dos clientes Maxflex apresentam índice
NPS – Net Promoting Score de 98,5.
Mas isto não nos faz cruzar os braços e comemorar. Na
verdade, é justamente o contrário: nos deixa inquietos para buscar
fazer mais e melhor para que você e sua família também possam
dormir bem!
Foi assim que lançamos, com exclusividade, a linha Maxflex
ONE, com os dois melhores, mais sofisticados e únicos colchões
bed in a box desenvolvidos e produzidos no Brasil – Maxflex ONE e
Maxflex ONE Látex.

Ah, mas se eu comprar
e não gostar? É só devolver,
simples assim.
A Maxflex oferece a
você o Sleep Test (Teste do
Sono), que permite a experimentação do produto por
até 100 noites.
Mas não se preocupe.
Desde 1º de março de 2019,
quando iniciamos a comercialização do Maxflex ONE,
nosso
indicador
de
devolução é ZERO, ou seja,
ninguém devolveu o seu
Maxflex ONE.

Calma, tem mais.
Em 1º de outubro de 2019, foi lançada a coleção MX 20 –
disponível em todas as lojas Maxflex e, em breve, também na
internet –, com 15 modelos exclusivos, desenvolvidos e produzidos com o que há de melhor e mais modernos na indústria do
conforto, todos eles com Sleep Test (Teste do Sono) de 100
noites.
Só quem tem certeza de que produz o melhor tem a
coragem de oferecer 100 noites de experimentação.

Não se permita fazer parte desta epidemia de sonolência
que está arrastando milhões de pessoas a dormir cada vez
menos e pior. O resultado todos conhecemos: mau humor,
irritabilidade, ansiedade, depressão, pressão alta, diabetes,
infartos. Venha nos visitar em alguma de nossas lojas, ou entre
em maxflexone.com.br, escolha o seu, e prove e comprove os
benefícios de um Maxflex.
E você pode escolher e comprar o seu Maxflex ONE aí do
conforto da sua casa, clicando em maxflexone.com.br.

R

Produzindo
qualidade de sono
desde 1986.

maxflex.com.br
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A sétima edição da Morar Mais na capital paranaense
chega para desafiar os velhos conceitos, de que a
arquitetura, a decoração, o design e o paisagismo não
são acessíveis.
Nesta edição, o público vai perceber que o universo
da casa e da decoração podem ser traduzidos em
criatividade, ousadia, inovação, de uma forma
bastante prática.
Apostamos na união de uma mostra de decoração a outra
paixão do curitibano: o shopping center. Inaugurado
em 1996 e localizado na região central de Curitiba
com fácil acesso, o Shopping Crystal reúne opções de
compras, serviços, gastronomia e entretenimento em
um ambiente de arquitetura moderna que valoriza o
conforto e a comodidade do público.
Com 100 lojas de diversos segmentos e 5 salas de
cinema, sendo duas VIPs, os visitantes podem desfrutar
do aconchego dos lounges e se deliciar com opções
gastronômicas exclusivas. O espaço possui 44 mil m2
de área construída, com 500 vagas de estacionamento
cobertas, garantindo a segurança e tranquilidade para
as pessoas que circulam no empreendimento.
Nossa escolha está diretamente ligada à memória afetiva
do curitibano, que aqui viu nascer – e crescer – grandes
e tradicionais eventos. Foram anos de badalação, de
brilho, de passarelas, de moda, de criatividade, eventos
concorridíssimos na cidade, que agitavam Curitiba por
meses. Todos lembram, todos amavam.
O Morar Mais quer resgatar essa sensação, essa
memória afetiva do público, mas, agora, com o
brilho e a badalação de um evento de arquitetura
e decoração diferenciado, que oportuniza negócios
para os profissionais e para o público. Queremos que
todos vivam esse encanto. E convidamos vocês a
participarem conosco desse retorno em grande estilo.
É um evento de arquitetura e decoração que está há 16
anos no mercado e já passou por 14 capitais brasileiras,
alcançando grande aceitação junto ao público, além de
profissionais e empresas do segmento.
Com um perfil bastante jovem, atual e comercial,
apostamos no desafio de ajudar o cliente a montar
um lar ou espaços aconchegantes, sofisticados, sem
pesar no bolso.

Acreditamos que há um importante mercado para
arquitetos e profissionais da decoração, paisagismo,
design de interiores, com seus parceiros, para
atendermos essa demanda que é realizar sonhos e
fechar bons negócios.
É por isso que estamos em um local que oferece
espaços compactos e compatíveis com a realidade da
maioria das pessoas, auxiliando os profissionais que
podem demonstrar todo seu talento e criatividade,
sem esbanjar, mostrando ambientes possíveis,
que ressaltam o que há de melhor na arquitetura
brasileira, regional, nostálgica e afetiva.
Nosso evento de decoração é uma proposta “pé no
chão”, sem deixar de lado atributos como estética,
elegância, apostando na sustentabilidade, na
criatividade, no jogo de cintura do povo brasileiro.
É por isso que também resolvemos ousar na escolha
do local, um shopping! Buscando a integração com a
rua, com as pessoas, de forma permeável e acessível
para os visitantes, já que o shopping é uma das
principais paixões do público curitibano.
Estamos no coração do Batel! Com 41 ambientes,
por 38 dias, mostrando o que há de melhor na
nossa cultura, com todo o talento dos profissionais
participantes, com um mix eclético de referências que
vão surpreender o público com ambientes que contam
histórias, apresentam nossa cultura, a brasilidade, a
sustentabilidade, além de soluções de tecnologia e
inovação, mostrando que é possível apostar em uma
casa com cara de casa, para ser vivida, usufruída e
compartilhada com a família e amigos.

Milena Schulmeister
LICENCIADA
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O MORAR MAIS
É O EVENTO
DE DECORAÇÃO
PIONEIRO EM
TER COMO UM DE
SEUS PILARES
O CONCEITO DE
SUSTENTABILIDADE.

NOSSO DESAFIO É
CRIAR ESPAÇOS
FUNCIONAIS,
BUSCANDO
ALTERNATIVAS
QUE NÃO PESEM
NO SEU BOLSO.

(RE)PENSE
OS OBJETOS
E SEUS USOS

CHIQUE
É
SER FIEL
AO QUE
VOCÊ
GOSTA

DESDE A PRIMEIRA EDIÇÃO,
SOMOS FIÉIS
AOS NOSSOS CONCEITOS:
MAIS POR MENOS,
SUSTENTABILIDADE,
CUSTOMIZAÇÃO,
BRASILIDADE,
INCLUSÃO SOCIAL,
INOVAÇÃO & TECNOLOGIA
E NEGÓCIOS.

sustentabilidade

USAR NOSSA
CRIATIVIDADE
PARA DAR
PERSONALIDADE
AOS ESPAÇOS
(E À VIDA)
FAZ TODA
DIFERENÇA!

DE ONDE VÊM,
COMO SÃO FEITOS
E DE QUE FORMA
VAMOS USAR
OS NOSSOS
RECURSOS?

autenticidade

customização
Morar Mais®
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brasilidade

inovação & tecnologia
DE
OLHO!
TECNOLOGIAS

inclusão social
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INOVADORAS
ESTÃO CHEGANDO
PARA TORNAR
O MUNDO UM
LUGAR MELHOR.
QUE VENHA
O NOVO!

VIVA A
DIFERENÇA!

VAMOS INCLUIR
PRODUTOS
E SERVIÇOS
PRODUZIDOS
POR E PARA
MINORIAS

ESTAMOS
ANTENADOS
COM INÚMERAS
POSSIBILIDADES DE
GERAÇÃO
DE NEGÓCIOS
NO UNIVERSO
DE CASA,
DECORAÇÃO &
COMPORTAMENTO

ESTAMOS
JUNTOS

É MEU,
É SEU,
É NOSSO!

VAMOS VALORIZAR
NOSSOS TALENTOS,
NOSSOS SABERES
E NOSSOS FAZERES

negócios
Morar Mais®
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EQUILÍBRIO
EQUILÍBRIO
PERFEITO
PERFEITO
ENTRE
ENTRE
BOM
BOM GOSTO
GOSTO
CRIATIVIDADE
CRIATIVIDADE
&
& CUSTO
CUSTO
ACESSÍVEL
ACESSÍVEL
16 | Morar Mais

®

MM CURITIBA / APARTAMENTO DA EMPREENDEDORA / MARILUCI BRAMBILLA E MÔNICA BECKER

Morar Mais®

| 17

18 | Morar Mais

Morar Mais®

®

UMA MOSTRA DE DECORAÇÃO PÉ NO CHÃO
“Buscar no mercado o melhor
custo x benefício em relação
a produtos e serviços. Mostrar
aos visitantes que, com a ajuda
de um profissional, a decoração
de interiores é acessível.” Essa
é a nossa missão!

Desde a criação do evento, a transparência
esteve presente em nossos ambientes.
Expondo preços e contatos dos fornecedores
dos produtos de cada ambiente, o Morar
Mais® prova que é muito mais do que uma
simples exposição, é uma fonte de ideias e
informações, onde o visitante pode realmente
interagir com os espaços e participantes.
Todo esse diferencial ajudou na expansão do
evento pelo Brasil.

O Morar Mais® vem crescendo e se consolidando a cada ano, mas isso ainda é só o começo.
Reinventar-se a cada edição, em cada cidade, sempre agregando novos valores e atingindo
resultados cada vez melhores. É isso que queremos. E é seguindo este caminho que buscamos
nos tornar referência no segmento, auxiliando a convergência de setores e fomentando a
integração de indústrias, profissionais e público em geral.

BAR > GIVAGO FERENTZ

ADEGA > ANNA KAROLINNA VENTURI | ESTAR / JANTAR REFÚGIO > CAMILA ROCHA & EDIANE TRAMUJAS & PAULA FUZETO
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Com uma proposta vanguardista, o Morar Mais® aposta, desde 2007, em ambientes criados com
respeito ao meio ambiente e melhor aproveitamento de recursos, além da utilização de materiais
ecologicamente corretos. Há também uma preocupação em defender a inclusão social.

A partir de alguns pilares essenciais como brasilidade,
sustentabilidade, customização, inovação e tecnologia, o principal
desafio lançado aos profissionais é realizar mais por menos. “Não se
trata de ser tudo com preço baixo, o importante é cada profissional
apresentar um projeto com boa relação custo x benefício. A ideia é
mostrar, por exemplo, que é possível incluir um item mais caro para
realizar um sonho de consumo, basta compensar a extravagância
economizando em outros pontos”, comentam Ligia e Sabrina
Schuback, fundadoras da mostra.

EQUIPE MM CURITIBA > ANA JÚLIA MADALOZO, ENZO SCHULMEISTER, SIMONE SCHULMEISTER | JARDIM > WOLFGANG SCHLÖGEL

É por isso que a edição paranaense é parceira, neste ano, da Associação Beneficente São Roque, que é
uma organização sem fins lucrativos que atua em Piraquara/PR, desde 1988, e que tem como objetivo
promover e garantir a convivência familiar e comunitária de pessoas em situação de vulnerabilidade
social e risco. Para cumprir sua missão, a entidade realiza programas sociais e culturais.
No Morar Mais® Curitiba há um ponto para arrecadação de doações, como roupas e calçados,
que serão destinados ao bazar da associação. Os produtos são revendidos a um preço simbólico,
com o propósito de arrecadar recursos para a entidade. Além disso, é possível doar alimentos
não perecíveis, pois a São Roque distribui, mensalmente, cerca de quatro toneladas de alimentos
para famílias carentes da região.

DEMI SUÍTE > MANOELA KAMADA & TUISA RATOCHINSKI
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O CHIQUE QUE CABE NO BOLSO
De 01 de novembro até 08 de dezembro, acontece a 7ª Edição do Morar Mais® por Menos
Curitiba. O evento traz a criação de arquitetos e designers de interiores, artistas plásticos e
paisagistas, divididos em 41 espaços. Sustentabilidade, brasilidade, inclusão social, tecnologia e
inovação e customização são os cinco pilares principais da mostra.

O evento traz, além dos espaços decorados, uma programação extensa de eventos, cultura
e gastronomia. Serão 38 dias de novidades, decoração, criatividade e moda, assim como de
produtos com um bom custo x benefício.
O Morar Mais® por Menos foi criado em 2004, no Rio de Janeiro, por Lígia Schuback e Sabrina
Schuback Rocha, nestes 16 anos a mostra já passou por várias capitais do país, além de BH,
como São Paulo, Brasília, Goiânia, São Paulo, Curitiba, Campo Grande, Cuiabá, Vitória, Recife,
Rondônia e Salvador.

APARTAMENTO DO ARTISTA > NONNIE FENIANOS & DANIELE BRANCO & ANDRESSA FERREIRA & JAQUELINE SIEBERT & BRUNA JUSTI
ESPAÇO ÓCIO CRIATIVO > LOUISE PIMENTA & JACQUELINE STEGMAYER & VANESSA MAYER & PATRICIA ZAT & ROSANGES PIMENTA

GARAGEM > ANTÔNIO JUCHEN & KEIRO YAMAWAKI & RICARDO SIGEL
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01 02
01_ BILHETERIA
Simone Schulmeister

02_ JARDIM
Wolfgang Schlögel

[41] 99505 5156
studioschulmeister@gmail.com

[41] 98452 8342
wolf.projetos@gmail.com

A Bilheteria do Morar Mais Curitiba 2019 foi projetada com a proposta de
recepcionar os visitantes com dicas do que encontrarão na mostra. No
espaço, um painel cimentício onde estão descritos alguns dos objetivos
do evento. O uso do deck nos remete a espaços ao ar livre, como parques,
praias e lugares de interação com o meio ambiente. O balcão de apoio
é criação de um designer local que usa compensado ao invés de MDF. O
principal material aplicado é o painel da Rerthy, linha Grapho, que norteia
toda a concepção do ambiente.

O Jardim é uma homenagem à Serra do Mar e a Curitiba. Foi criada uma
importante instalação artística, que abriga dois morros verdejantes, os
quais foram cobertos com uma espécie de musgo natural, desidratado
e tingido. Eles nos lembram a riqueza natural e biológica da Serra do
Mar, uma das belezas paranaenses. Cinco fontes de água foram aplicadas
no espaço e paredes totalmente revestidas com espelhos ajudam
a demonstrar a amplitude da região serrana. O local abriga ainda um
balanço, criado pelo paisagista e produzido pela Green House, que está
no centro do projeto. Esferas e volumes “voam” no espaço, simbolizando
a copa das árvores.

studioschulmeister

wolfgangschlogel
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03 04
03_ GARAGEM
Antônio Juchen / Keiro Yamawaki /
Ricardo Sigel
[41] 3022 2900 / [41] 99646 9100
contato@garageplan.com.br
Uma nova leitura da garagem, que oferece segurança para pedestres,
conforto ao transitar e que seja agradável visualmente, com diferenciais
de iluminação, comunicação visual vertical e horizontal e novos
equipamentos que podem ser utilizados nas garagens do futuro. A
inspiração está na paixão dos brasileiros por carros e bicicletas. A
sustentabilidade está presente nos bate pneus, que são feitos de resíduos
da construção civil e as tintas têm um ciclo sustentável completo.

garageplanbuildingsolutions

04_ BOAS VINDAS
Daniele Ducate
[41] 99997 8245
daniele@danieleducate.com.br

Trazer o verde para junto do concreto, essa foi a principal inspiração para
o projeto. Focada no bem-estar, cuidado, sustentabilidade e aconchego
apresenta um espaço que lembra uma varanda. O posicionamento das
samambaias intercaladas com as luminárias causa um efeito especial.
A lareira, com design arrojado, foi construída com madeiras descartadas
pela natureza, sua utilização não causa ruído nem tampouco poluição ao
meio ambiente. Além de decorar, ela aquece uma reunião entre amigos
simbolizando a chama tão vital em nossas vidas: a chama da amizade.

danieleducateinteriores
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05 06
05_ SOMA GALERIA
Malu

06_ SAGUÃO
Mariluci Brambilla / Mônica Becker

[41] 99981 1613
malumeyerab@gmail.com

[41] 99529 6700 / [41] 99742 7342
marilucibrambilla1@gmail.com / msobecker@hotmail.com

A SOMA Galeria é um espaço dedicado à arte contemporânea, com obras
de artistas, tanto em exposição quanto para comercialização. Nesta
edição está presente no evento, no ambiente destinado à galeria, e
apresenta obras dos artistas Samuel Dickow, Hugo Mendes (Ybakatu),
Tony Camargo, Willian Santos e Constance Pinheiro. Outros artistas com
Francis Rodrigues e Gidi Gilam estão presentes com obras em outros
ambientes do Morar Mais.

Inspirado nos temas da brasilidade e sustentabilidade. O espaço foi
ambientado com madeira de reflorestamento e poltronas com tiras de
couro e linho, além de plantas, que promovem o aconchego e quadros
com pinturas abstratas produzidas exclusivamente para a mostra. Optou-se
por uma disposição de móveis concentrados em uma parede para deixar a
circulação mais livre. A iluminação moderna e pontual confere personalidade
ao ambiente, destacando as peças de decoração e os quadros.

somagaleria

marilucibrambilla

monicabeckerinteriores
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07 08
07_ LAVABO
Caroline Zonatto / Rafaella Vessoni /
Luciana Wosch

08_ ESTAR / JANTAR REFÚGIO
Camila Rocha / Ediane Tramujas /
Paula Fuzeto

[41] 99861 9612 / [41] 99255 1585 / [41] 99174 8298
caroline.zonatto@projetese.arq.br
rafaella.vessoni@projetese.arq.br
lucianawosch.interiores@gmail.com

[41] 99941 1982 / [41] 99953 2843 / [41] 99257 3971
camilarochainteriores@gmail.com
ediane@edianetramujas.com.br
contato@paulafuzeto.com

Você já imaginou estar em dois lugares ao mesmo tempo? Muita
criatividade no ambiente projetado para mostrar toda a diversidade
cultural do Brasil e levar os visitantes em uma viagem pelo cinza das
cidades, a vegetação representante, a estiagem e a biodiversidade, a
madeira ligando as raízes da vida. As luzes concentram, espelham e
divagam. O piso do ambiente é vinílico, reciclável. As tintas ecológicas.
As lâmpadas de LED ressaltam esse espaço que é o cartão de visitas
de qualquer casa. Os acessórios decorativos foram produzidos com
exclusividade para o Lavabo.

A natureza e a cidade de Curitiba foram as inspirações para o projeto,
que apresenta como principal tendência o Color Blocking. O ambiente
surpreende com uma atmosfera acolhedora. Bem-estar e serenidade
foram a aposta na escolha do verde para cobrir as paredes e o teto.
Ao entrar no espaço o visitante se depara com uma parede grafitada,
assinada pelo ilustrador Gustas e um grande sofá confortável ocupa o
centro da sala. Um verdadeiro convite para ficar e apreciar os detalhes
artísticos que homenageiam a capital paranaense.

carolzonatto

rafavessoni

projetesearquitetura

lucianawosch.interiores

camilarochainteriores

edianearquitetura

paulafuzetointeriores
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09 10
09_ SALA DE TV
Luiz Felipe Trisotto

10_ ESTAR COZINHA GOURMET
Fernando Schwertner

[41] 99835 6650
felipetrisotto@hotmail.com

[41] 99222 8020
fernando.schwertner@gmail.com

O ambiente foi inspirado na mistura de materiais e padronagens variadas
e recebeu, como fortes diferenciais, mobiliários sofisticados destinados
às áreas externas, mas que, neste caso, usados internamente, além da
instalação de placas acústicas e revestimento de piso vinílico nas paredes.
Outro destaque desse espaço, além da cor verde predominante nas
paredes e no teto, que são tendência, é um discreto e belo bar abraçado
pela volumetria da parede e por alguns quadros de fotografias.

O espaço foi projetado para um profissional da gastronomia, onde ele
pode desenvolver suas receitas e receber amigos/família, para criar
momentos especiais. Tudo foi pensado para a realização deste sonho de
cozinha gourmet, prática e eficiente, inspirada na arquitetura industrial
design, com a sustentabilidade presente no aproveitamento de imóveis
para usos diferentes. Entre os destaques estão a não utilização de forro,
a autenticidade de materiais, iluminação cênica para criar atmosferas,
além da automação de iluminação, som e imóveis, que ressaltam móveis
de alta tecnologia com grande apelo à sustentabilidade.

felipe.trisotto

schwertner_fernando
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11 12
11_ ADEGA
Anna Karolinna Venturi
[41] 99882 0877
arquitetura@karolinnaventuri.com.br

Fugindo dos tradicionais espaços escuros e com materiais pesados,
a aposta foi na tendência dos materiais que incorporam a leveza e
tornam o ambiente mais sutil na composição de cores e tons, como
rosados e terrosos. O principal diferencial do espaço está nos materiais
utilizados, aliados às linhas curvas e à iluminação indireta que torna a
Adega aconchegante e despojada, com o neon aplicado no ponto central.
Destaque para o MDF com a textura de granilha e para o dry wall com a
curvatura, que torna o projeto bem exclusivo e personalizado.

karolinaventuri

12_ ESPAÇO ÓCIO CRIATIVO
Louise Pimenta / Jacqueline Stegmayer /
Vanessa Mayer / Rosanges Pimenta /
Patricia Zat
[41] 98834 8659 / [41] 99996 6924
[41] 99111 4636 / [41] 99207 7915
[41] 99133 2710
emcaixa.cwb@gmail.com
As salas de descompressão são espaços localizados em ambientes
corporativos destinados a oferecer, aos funcionários e colaboradores,
uma oportunidade de relaxamento, de quebra de rotina e de integração.
Este espaço foi pensado com possibilidades lúdicas que respeitassem
diferentes perfis de usuários, criando dois setores demarcados por pés
direitos diferentes, um de caráter mais extrovertido com cores, deck,
piscina de bolinhas e um mais introvertido, com cores mais sóbrias, TV,
nicho para leitura e iluminação mais intimista. Essa ideia de dois ambientes
faz, também, alusão aos dois lados do cérebro: o emocional e o racional.

emcaixa.arq
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13 14
13_ LAVABO DA CLÍNICA
Ana Júlia Madalozo

14_ CLÍNICA
Carla Armstrong / Tiago Alves

[41] 99685 8574
anajulia7852@gmail.com

[41] 99976 9016 / [41] 98854 6146
contato@alvesarmstrong.arq.br

O Lavabo da Clínica foi criado para ser um ambiente de fácil inspiração
e reprodução, mas com a possibilidade de destacar a personalidade de
cada pessoa. Na mostra, por estar agrupado à clínica, optou-se pelo
branco trazendo a sensação de claridade e limpeza, e o azul sendo um
pouco mais vibrante para “acender” o local, e por ser uma cor associada
à área da saúde, além de ser agradável para a maioria das pessoas.
As louças também foram escolhidas com um design mais simples e
charmoso. Contudo, o protagonismo está no detalhe da parede principal
com o boiseries, trazendo uma tendência e sensação clássica.

Os arquitetos projetaram um espaço que requer cuidados especiais na
infraestrutura, como ergonomia, de acordo com a legislação, sem deixar de
lado a estética e a funcionalidade. As paredes são revestidas em mármore,
a iluminação decorativa com perfil de LED e lâmpada de filamento
refletiva que evita o ofuscamento e valoriza a tinta feita especialmente
para a área hospitalar. Todo o ambiente foi projetado para deixar todos os
equipamentos e acessórios de fácil acesso ao profissional, trazendo maior
praticidade.

madalozo.arq

alvesarmstrong.arq
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15 16
15_ ESTÚDIO DO CICLISTA
Guilherme Ramalho /
Janimara de Almeida / Magali Trombin
[41] 99676 3998
studio1946arquitetura@gmail.com

O espaço é inspirado em elementos brasileiros e curitibanos. Criado para
o ciclista urbanos que gosta de viver e ver a cidade, e que precisa de
um ambiente que valorize e receba sua bike e acessórios, sem deixar a
estética e a funcionalidade de lado. O ambiente busca integrar, de uma
forma simples, a moradia do ciclista, por meio da utilização de materiais
acessíveis e modernos. O projeto tem um plano livre, um volume inteiro
de cobogós que divide os espaços, marcenaria em compensado naval e
mobiliário assinados por Jaime Lerner.

studio1946

16_ BAR
Givago Ferentz
[41] 999917 2600
givago@givagoferentz.com.br

Destaque da mostra, o espaço abriga eventos pontuais e serve de apoio
funcional para reunir arquitetos, designers, decoradores e convidados. A
inspiração do projeto foi o próprio espaço, situado em uma garagem. O
arquiteto pensou em uma transformação, reutilizando o local, trazendo mais
vida a monocromacia, dando lugar para a arte urbana e as vegetações que
integram e harmonizam o ambiente. A tendência apresentada refere-se à
movimentação e agitação urbana, onde a transformação é o foco, numa
relação com o pensar rápido para se adaptar às inúmeras possibilidades.

givagoferentz
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17 18
17_ ATELIER DIANA WILBERT
Diana Wilbert
[11] 98696 5606
diana.wilbert@gmail.com

O ambiente foi inspirado na arte sensorial, aquarelas botânicas, aromas,
sons, tudo o que envolve harmonização e cura. O visitante entra em uma
verdadeira obra de arte, um espaço onde o espectador pode sentir todas
as sensações de estar em um lugar puro, como se estivesse em uma
casa no meio da natureza, ressaltada pelas plantas suspensas no teto que
lembram um jardim. Com uma energia incrível, produtos, plantas e obras
de arte que podem mudar a atmosfera de qualquer lar. Todas as peças
do espaço são feitas com materiais que não agridem o meio ambiente,
as velas são veganas e não contêm parafinas ou qualquer derivado de
petróleo. Todas as embalagens são de vidro reciclável.

diana.wilbert.atelier

18_ BANHEIRO FUNCIONAL
ADAPTADO
Simone Schulmeister
[41] 99505 5156
studioschulmeister@gmail.com
A decoradora criou o ambiente PDC Unissex com a proposta de transformar
a área do banheiro em um espaço agradável, com arte e interação.
Sempre que vamos a um banheiro de bar ou balada, nos deparamos
com recadinhos, poesias, muitos veem isso como uma ‘degradação’,
quando, na verdade, é uma interação como qualquer outra em espaços
de eventos e descontração.

studioschulmeister
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19_ BANHEIRO FUNCIONAL
Simone Schulmeister

20_ ESPAÇO GO COFFEE
André Henning

[41] 99505 5156
studioschulmeister@gmail.com

[41] 98823 0969
contato@andrehf.com

Buscando ver essas interações como arte urbana, no espaço ela colocou
uma parede em destaque que abriga um quadro de um artista e outra as
famosas molduras Boseries, que trazem ao ambiente um ar clássico, mas
que serão usadas para os visitantes da mostra interagirem com recados
e desenhos. No banheiro Unissex há uma parede em drywall formando
uma luminária de chão. Ela também apostou no uso de cores fortes.

O Espaço Go Coffee foi pensado para ser um café de passagem, no estilo
“To Go”, um lugar para quem tem uma rotina agitada, mas não abre mão
das pequenas pausas e prazeres do dia a dia: “pausar, relaxar e ir”. Os
contrastes de cores e os elementos naturais trazem um refúgio no meio
da cidade. Cores atípicas do contexto de cafeterias fazem essas sensações
de pausas aumentarem. Muitas plantas, mobiliário confortável com toque
rústico aliado a itens que remetem a vida urbana contextualizam o lugar
para ser único. Misturas de texturas como papel de parede, granitina,
cimento, grafite e cores neon também são destaque no ambiente.

studioschulmeister

arq.andrehanning
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Nonnie Fenianos / Daniele Branco /
Andressa Ferreira / Jaqueline Siebert /
Bruna Justi
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22_ BANHEIRO DO ARTISTA
Nonnie Fenianos / Daniele Branco /
Andressa Ferreira / Jaqueline Siebert /
Bruna Justi

[41] 99775 0890 / [41] 98859 0917 / [41] 99600 9610
[41] 99919 2830 / [41] 99974 5599
escritoriononnie@gmail.com
daniele@projeta.srv.br / dessazeca@hotmail.com
jaquelinesiebertarquitetura@gmail.com
contato@brunajusti.com.br

[41] 99775 0890 / [41] 98859 0917 / [41] 99600 9610
[41] 99919 2830 / [41] 99974 5599
escritoriononnie@gmail.com
daniele@projeta.srv.br / dessazeca@hotmail.com
jaquelinesiebertarquitetura@gmail.com
contato@brunajusti.com.br

O conceito do projeto partiu da mistura de formas, cores, estilos, artistas
e épocas, o que resultou em um ambiente totalmente inusitado. Um
local que possui todos os espaços de um Studio: sala, cozinha, quarto,
home office e a oficina, pensados de forma integrada e concebidos para
moradia de um artista. Telas de diferentes artistas renomados da capital
curitibana são alternadas semanalmente. Os pendentes de iluminação
foram criados pelas profissionais da mostra, com sobras da marcenaria.
Pensando na sustentabilidade, o suo de vegetação e madeira de
reflorestamento no forro ripado de pinus.

O banheiro foi pensado para ser o oposto do apartamento do artista, que
é um espaço dinâmico e alegre. O ambiente é sóbrio, de poucas cores
e aconchegante, com o objetivo de ser um local relaxante que provoca
sensações e emoções. Os principais diferenciais são o revestimento da
parede, o jardim vertical na entrada do box e dentro dele. O espelho
em toda a extensão do projeto e a tela no lugar do espelho. O projeto
luminotécnico também foi executado de forma a destacar texturas e
materiais.

nonniefenianos dani.projeta andressaferreira_designer
inspirearquitetura_ brunajusti.interiores

nonniefenianos

dani.projeta andressaferreira_designer
inspirearquitetura_ brunajusti.interiores
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23 24
23_ OFURÔ
Gabriela Campos
[41] 99189 0040
gabi.campos9@hotmail.com

O conceito do projeto é relaxar sem sair de casa. O ambiente mostra
ainda como o Ofurô pode trazer vários benefícios à saúde. Sendo capaz
de tranquilizar, energizar, revitalizar e, até mesmo, estimular a corrente
sanguínea. Por ser menor, pode ser instalado em lugares estratégicos,
promovendo maior aproveitamento do espaço. Pensando na brasilidade,
buscou-se a aproximação com a natureza, mas, também, priorizar o
relaxamento e bem-estar, por isso, colocou-se uma parede verde junto
com a madeira plástica ébano para dar um ar de acolhimento.

arquitetura.gc

24_ SUÍTE MASTER
Diego Miranda /
Zeh Pantarolli
[41] 996618212 / [41] 98413 4880
info@estudiopantarollimiranda.com.br
A inspiração da dupla partiu do verde, a cor do ano, e de sobreposições
de revestimentos que transmitem sensações de aconchego e de contato
com a natureza. O ambiente conta com diferentes peças de design,
tecnologia e. O teto é composto por uma sobreposição de chapas de
MDF da Eucatex, que abraça o espaço, oferecendo uma sensação de
acalanto. A iluminação da Light&Co é indireta e proporciona conforto e
relaxamento aos visitantes. Os rodapés na tonalidade verde eucalipto são
uma novidade no mercado. O colchão da suíte é da marca Maxflex e está
sem roupas de cama para ficar em evidência.

estudiopantarollimiranda
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25 26
25_ CLOSET
Laryssa Rocha / Cléo Moura

26_ BANHEIRO DA SUÍTE MASTER
Suellen Kempinski / Débora Guimarães

[41] 99154 4797 / [41] 99747 6937
contato@laryssarocha.arq.br
cleophomemoura@hotmail.com

[41] 99804 0580 / [41] 99632 6362
contato@dgskinteriores.com.br

O ponto de partida para o projeto do Closet foi a definição de uma
persona: a modelo, apresentadora e digital influencer, Tati Crespa e o
seu companheiro foram as referências que inspiraram as profissionais
na criação desse ambiente de vestir. O clima do espaço foi finalizado
com uma iluminação intimista, mas suficientemente marcante a ponto
de destacar o que é belo ao se produzir. O acabamento em aramado no
teto tem dimensões e alturas variadas que geram volumetria, e as luzes
soltas aplicadas dão uma conotação mais despojada ao ambiente, tal qual
a persona que costuma mesclar bem a descontração, o cuidado com o
corpo e a vaidade.

O projeto é marcado pela sofisticação e conforto. A sofisticação está
expressa nas estruturas douradas dos espelhos, box e toalheiro, em
conjunto com a paleta de cores em tons neutros, sinônimos de aconchego
e requinte. A sensação de relaxamento aparece através da utilização
de cascas de madeira no piso ao redor da banheira, bem como pela
apresentação de um lindo jardim vertical em uma das paredes. O espaço
busca trazer a praticidade da limpeza, por meio da utilização de linhas
retas, a funcionalidade, mediante a automação nos mecanismos de som
e luz, e o conforto, pela bancada e piso aquecidos.

arqlaryssarocha

guimaraes.kempinski
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27 28
27_ QUARTO DO BEBÊ
Mariane Machado / Adriana Assunção
[41] 98818 4483 / [41] 99822 9192
konika.arquitetura@gmail.com

Trazendo a própria experiência de mãe e conhecimento da rotina do
bebê, o projeto traz funcionalidade e conforto, focado na cor Neo Mint,
tendência para 2020. O berço se transforma em mini-berço e minicama, acompanhando o crescimento da criança. O espaço é lúdico,
para promover momentos de muita diversão. Destaque para o painel
madeirado de MDF, o adesivo Nuvem na parede e o céu estrelado em
fibra ótica. Para estimular o brincar de forma natural, elas apostaram
nos brinquedos educativos artesanais. O layout foi pensado ainda para
facilitar a rotina da mãe e do bebê, com área de dormir, amamentar,
troca acessível, aproveitando cada momento de forma segura e tranquila.

konika_arquitetura

28_ QUARTO DA FILHA
Nonnie Fenianos / Audra Nóbrega /
Carla Grande
[41] 99775 0890 / [41] 98842 1781 / [41] 98881 0539
escritoriononnie@gmail.com
audranobrega@uol.com.br
grande_carla@hotmail.com

O projeto foi pensado para oferecer a criança um ambiente onde ela
possa brincar de forma tranquila e segura. Dessa forma, ela pode subir
pelo guarda-roupas, ter um esconderijo com um lindo ripado paramétrico,
uma cama elástica, além de argolas e trapézios. O quarto foi desenvolvido
para que seja usado como dormitório, parque de diversões, refúgio
criativo e espaço para guardar livros. As cores lembram o verde do nosso
país, a rede os parques, a liberdade que temos em nossa cidade.

nonniefenianos

audranobregaarquitetura

carlagrandedesigner
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29 30
29_ QUARTO DO FILHO
Aline Scisleski / Juliana Santana
[41] 99654 0583 / [41] 98432 5105
aline.scisleski@gmail.com
julianakps22@gmail.com

O quarto une o espaço de repouso e relaxamento com um local de
aprendizado e espontaneidade. O painel de cabeceira foi desenvolvido
artesanalmente. O uso da madeira, em tom natural, serve para remeter
às grandes riquezas naturais do Brasil, somado ao tema da parede com
painel artístico. Buscando a criação de um espaço lúdico, que incentive
a criança a interagir com o ambiente, desenvolvendo suas habilidades
psicomotoras, o uso do mobiliário traz flexibilidade, no sentido de que
pode ser reutilizado e transformado, acompanhando o desenvolvimento
da criança até que ela se torne um adulto.

ornatiarquitetura

alinescisleski

jukah_s

30_ DEMI SUÍTE
Manoela Kamada /
Tuisa Ratochinski
[41] 99947 8987 / [41] 99872 9658
mk.arq7@gmail.com / tuisa.arq@gmail.com

Inspirada na natureza, um jardim vertical natural faz parte do ambiente.
O hall se transforma em um espaço onde se pode ter um local de espera,
um momento de leitura ou descanso, com ajuda de um banco de apoio
que pode abrigar objetos. O banheiro tem a proposta de ser relaxante,
um momento em que a pessoa se desconecta “da rede”, deixando o
ambiente mais lúdico, com arquitetura atemporal, com mobiliário
diferenciado. A sustentabilidade está presente em materiais como o
microcimento, que gera menos resíduos na obra, pouco uso da cerâmica
e arte aplicada na parede.

manoela.kamada.arquitetura

tuisa.arq
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31_ ESCRITÓRIO SENSAÇÕES
Gioiella Rosa
[41] 99182 3743
gioiellarosa@gmail.com

O ambiente foi concebido para ser reproduzido tanto em edifícios
corporativos como em residências. O Escritório Sensações trabalha os
cinco sentidos: desde o olfato, por meio de fragrâncias desestressantes; a
audição, através de música ambiente calma para relaxar a mente; o tato e
a visão aguçados por uma grande variedade de texturas aplicadas em todo
o ambiente; e o paladar, que pode ser estimulado através do consumo
de bebidas e alimentos leves enquanto o profissional descansa da sua
jornada de trabalho . Outro grande destaque são as obras da artista local
Raquel Lima, que fez uma releitura da fotografia da Gula (menina afegã).

gioiellarosaarquitetura

32_ ESTAR COM AMIGOS
Francieli Cabral / Jhonathan Cordeiro /
Mayara Rigo
[41] 99785 6241 / [41] 99912 7641 / [41] 99885 5464
francielicabral@gmail.com
cordeiro.arquitetura@gmail.com
mayara_rp@yahoo.com.br

Inspirados nos projetos flexíveis, adaptáveis e de usos misto, os
profissionais criaram um ambiente que estimula a criatividade e o
relacionamento entre os usuários. Traz soluções inovadoras que podem
ser utilizadas nas metragens, que são cada vez menores. No espaço há
sofás em módulos, um item que pode ser utilizado em peças menores
independentes e que também compõem uma peça única. Pensando na
diferença etária dos membros de cada família, o projeto é baseado na
busca da comunicação entre o local e cada pessoa.

francielicabral.interiores

cordeiroarquitetura

mayararigo.interiores
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33 34
33_ APARTAMENTO DO SOLTEIRO
Henning Kunow / Leticia Kunow

34_ APARTAMENTO DOS AVÓS
Ana Johns

[41] 99710 8408 / [41] 99192 2778
henningkunow@gmail.com
leticiakunow@gmail.com

[41] 99677 8335
contato@anajohnsarquitetura.com.br

Um cidadão do mundo. O ambiente aposta na simplicidade moderna
da base de concreto. O rapaz carrega consigo sua coleção de objetos
afetivos do acervo familiar, peças de design brasileiro e internacional e
a sua inseparável moto, companheira de aventuras. Tudo leve, livre e
solto como ele, sempre pronto para acompanhar as mudanças e novos
desafios da vida. O espaço ressalta a beleza e a consciência na utilização
mínima de materiais de revestimento, uma vez que a própria arquitetura
do espaço já é um convite a uma proposta de reaproveitamento do
ambiente em seu estado in natura.

henningkunow

lekunow

Tudo foi pensado para que avós de qualquer idade possam usar o
ambiente. A arquiteta criou o desenho de um tapete com o revestimento
para não usar tapetes soltos, além do piso ser natural e, assim, não
escorregar. Outro atrativo é que o espaço é bem iluminado e de fácil
circulação, consegue receber toda a família, com bastante descontração,
para chamar a atenção de todos os netos e fortalecer essa relação.
A varanda foi pensada nos jardins das avós, algo bastante especial e
atrativo, que traz aconchego. Internamente, o uso de tons mais terrosos,
madeira e vegetação.

anajohnsarquitetura
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35 36
35_ APARTAMENTO SUSTENTÁVEL
Stephanie Farias

36_ HORTA EM CASA
Lenira Condessa

[41] 99101 9868
stephanie@vitraarquitetura.com.br

[41] 99145 5002
lscondessa@gmail.com

Ambiente acolhedor, que promove a interação do usuário e possui
alternativas sustentáveis. A aposta no uso de cores e texturas para aumentar
a claridade e melhor espacialidade, favorece o estilo industrial voltado
a utilização de materiais de baixo custo. E automação para a melhorar
eficiência de uso do espaço. Destaque para a estante confeccionada
em vergalhões de aço com nichos para decoração, parede verde com
vegetações voltadas às áreas com pouca luminosidade, painel em estrutura
de aço e vidro, com painel rebatível com possibilidade de virar a TV para o
quarto ou para a sala, que é uma solução para espaços pequenos.

Um espaço confortável que é um convite à leitura, trabalhos manuais e
meditação. A horta conta com sistema de irrigação e é automatizada,
ideal para quem viaja ou tem pouco tempo para cuidar. A mesa de
trabalho, luminárias e a grade de ferro foram customizadas. A irrigação
pode aproveitar a água da chuva por meio de bombas. Entre os objetos
especiais estão a mesa de carretel de elétrica, o lavatório com peças de
antiguidade, incluindo o teto com objeto de demolição.

vitra.construção

lenirasiqueira
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37 38
37_ APARTAMENTO DA
EMPREENDEDORA
Mariluci Brambilla / Mônica Becker
[41] 99529 6700 / [41] 99742 7342
marilucibrambilla1@gmail.com
msobecker@hotmail.com

O apartamento escolhido no empreendimento da D’Borcath, Elysia, foi
ambientado pensando nesta mulher empreendedora e, ao mesmo tempo,
jovem, com estilo de vida privilegiando momentos em família, amigos
e pet. A aposta foi na utilização de MDF em tons claros e amadeirados,
espelho e vidro, conferindo leveza e amplitude ao espaço, que também
recebeu cimento queimado no piso, por ser de fácil manutenção,
moderno e sensação de amplitude. A cozinha, compacta, permite os itens
principais para o preparo de refeições rápidas e uma mesinha redonda,
pequena, para duas pessoas.

marilucibrambilla

monicabeckerinteriores

38_ SPA
Gabriela Campos
[41] 99189 0040
gabi.campos9@hotmail.com

O ambiente foi pensado para ser uma área de convívio, onde a família
pode se reunir no final de semana. A arquiteta conseguiu colocar em
um espaço de 24m2 um local de convívio junto um pergolado ao ar
livre. Pensando na sustentabilidade, ela utilizou a madeira ecológica,
um produto feito com 70% de madeira e 30% de plástico, que oferece
durabilidade de 50 anos para manutenção.

arquitetura.gc
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39_ QUARTO ESTÚDIO DA INFLUENCER
Ludmila Ronchi / Larissa Verde
[41] 98508 8451 / [41] 99242 0121
ludmilaronchi.arq@gmail.com
larissaverde@verdearquitetura.com.br
As arquitetas idealizaram o espaço a partir de uma personagem
moderna, que desenvolve conteúdo digital nas redes sociais. Baseado na
criatividade e na feminilidade dessa mulher e de sua capacidade de ser
única, trazendo para seu espaço de uso diário a mesma versatilidade que
a mulher busca no dia a dia. O layout reforça a ideia de um home office
que também tem a função de dormitório, com cama de casal no centro
do quarto, e mantendo circulações em toda a sua volta. Cores fortes e
vibrantes, texturas e linhas diagonais marcam todo o ambiente.

lequearquitetura

lverdearquitetura

40_ BRECHÓ FERMÍN
Larissa Marques / Fernanda Linero /
Maria Fernanda Hayashi /
Nagila Hachmann
[41] 99912 2370 / [41] 99660 1020
[41] 99782 4983 / [41] 99758 1810
amarqueslarissa@gmail.com / fernandatlinero@gmail.com
mariaahayashi@gmail.com / nagilahach@live.com
Esse espaço é inusitado, mostrando que a moda é elemento de
transformação. Da mesma forma que no brechó a roupa é valorizada do
garimpo à venda final, aqui, a matéria que seria descartada pela indústria
têxtil e civil transforma-se em instalação de arte e caixotes modulares
versáteis, servem de banco, vitrine e mesa. Tecidos cedidos compõem
uma instalação artística que, posteriormente, se transformará em peças de
vestir e lâmpadas tubulares, corriqueiras, como elementos de iluminação,
se transformaram em objeto de arte nas mãos do coletivo Mess Visual.

fermincacarecos

ferlinero

mafehayashi

nagilahach
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41_ VARANDA
Wolfgang Schlögel
[41] 98452 8342
wolf.projetos@gmail.com

O espaço, com vista para a Rua Comendador Araújo, no Shopping Crystal,
foi repaginado pelo paisagista. Apresenta um novo mobiliário da Green
House que conta com tecnologia especial para ambientes externos,
eliminando, assim, a preocupação em recolher almofadas em dias
chuvosos. Foi aplicado um tapete exclusivo para área externa. As cores
foram apresentadas levando em conta as tendências para o verão 2019 e
20. O espaço abriga, exclusivamente, bromélias, tanto as imperiais como
outras espécies. Elas são plantas características dos climas subtropicais e
abundantes na nossa Serra do Mar. Além disso, há também um jardim
vertical e grandes vasos importados, de um metro de diâmetro por um
de largura.

wolfgangschlogel
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De lazer nós
entendemos.

ANÚNCIO
AMAZON SPA

Banheiras e spas, direto da fábrica.

Loja Amazon Spa | Alphaville Curitiba

Loja Amazon Spa | Torres

Estrada da Graciosa, 2001 - Atuba | Colombo - PR.

Av. Comendador Franco, 2509 - Jardim das Américas | Curitiba - PR.

E-mail: schneider@amazonspa.com.br
Telefone: 41 3675 0087
Celular | WhatsApp: 41 98421 1661

E-mail: vendastorres@amazonspa.com.br
Telefone: 41 3076 0881
Celular | WhatsApp: 41 99951 2518
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você já pensou em viver
o que realmente importa?
Em localização estratégica, o projeto do elysia vai
além de um novo conceito imobiliário, é um novo

estilo de vida para chamar de seu.

Av. Visconde de Guarapuava, 3000

experiência
pet

saiba mais:

conforto
humano

coletivo
colaborativo

realização e incorporação

vida
organizada

construção

41 3072.8900
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. POSSÍVEIS ALTERAÇÕES DE PROJETO SERÃO EXECUTADAS DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO. INCORPORAÇÃO REGISTRADA SOB O NÚMERO R12/25.891 NA 5A. CIRCUNSCRIÇÃO DA COMARCA DE CURITIBA - PR. IMPRESSO NOVEMBRO/2019.
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Morar Mais®

SHOPPING CRYSTAL
INOVA AO RECEBER
MOSTRA DE DECORAÇÃO
MORAR MAIS POR MENOS
CURITIBA 2019

Localizado em uma das regiões mais nobres de Curitiba
e próximo de todos, o Shopping Crystal, há 23 anos, faz
parte da história dos curitibanos. Possui um ambiente
aconchegante e elegante para quem busca por boas
experiências gastronômicas, compras, entretenimento
e serviços. O shopping mistura novas referências com
o que há de melhor em Curitiba, associando tradição e
modernidade com lojas e restaurantes exclusivos.

São mais de 100 operações que atendem ao público que mora e trabalha no entorno, proporcionando praticidade para o seu dia-a-dia.
Além disso, o Crystal ainda é palco de diversas ações
e eventos culturais e de entretenimento para toda a
família.
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SCH-145 UA

Calendário
2019
ANÚNCIO 1/4 PÁGINA

www.schweers.com.br

MORAR
MAIS
POR
MENOS

ANÚNCIO 1/4 PÁGINA

Vidros Especiais e Espelhos
Contatos = (041) 99223.6002
sergiosikora@hotmail.com

www.imperialperfis.com.br

ARQUITETURA • DESIGN
PAISAGISMO • DECORAÇÃO
ARTE • & MUITO MAIS

RIO DE JANEIRO
08/Ago a 22/Set

BELO HORIZONTE
21/Ago a 22/Set

PORTO ALEGRE
25/Set a 10/Nov

SÃO PAULO
03/Out a 17/Nov

CURITIBA
01/Nov a 08/Dez
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MORAR MAIS
POR MENOS
CURITIBA
2019
Marketing
Enzo Schulmeister
mehr.eventos@gmail.com
Executivo de Contas
Simone Schulmeister
mehr.eventos@gmail.com
Assessoria de Imprensa
Lide Multimídia
contato@lidemultimidia.com.br
Administrativo Financeiro
Jorge Schulmeister Sobrinho
mehr.eventos@gmail.com
Assessoria Jurídica
Andressa Cordeiro
andressa@agulhamadvogados.com.br
Design Gráfico
Letradê Comunicação & Design

Fotos Ambientes
Daniel Sorrentino
Ari Kaye / Studio Ari Kayer
Gráfica Stamppa

| PATROCINADORES

MM CURITIBA / ESCRITÓRIO SENSAÇÕES / GIOIELLA ROSA

De 01/Nov a 08/Dez
R. Comendador Araújo, 731 / piso G1
Shopping Crystal / Batel / Curitiba–PR
Ter a Sáb das 14h às 22h
Dom e Feriados das 14h às 20h
Tel [41] 99977 0298
www.morarmais.com.br

EDIÇÃO
CURITIBA / ANO 2019
DIRETORIA
SCHULMEISTER EVENTOS
Milena Schulmeister
Jorge Schulmeister Sobrinho

Morar Mais®
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BELEZA, ELEGÂNCIA
E VERSATILIDADE.

Ambientação Wolfgang Schlögel

Foto Dea Fylyk

www.ghstorecuritiba.com.br
Al. Dr. Carlos de Carvalho, 8 2 8 , Centro, Curitiba/P R . (41 ) 3023 .8080
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