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FACHADAS
A madeira é um material muito utilizado na concepção de fachadas . O seu uso traz para o projeto um aspecto

mais natural e se complementa muito bem com o desing moderno das novas construções. Nesses Projetos temos
o uso de painéis de ripado de madeira que trazem textura, volue  e forma para nossa fachada 



VISUALIZAÇÃO 3D
Se você procura um complemento para sua fachada que traga um aspecto mais natural e
que também seja um elemento moderno e requintado, o espelho d' água é uma ótima opção.
Além de ser um elemento muito elegante e um detalhe especial para seu paisagismo, é
possível complementá-lo com diversos estilos de iluminação.



Nessas opções trouxemos fachadas que
trazem o uso e painéis de vidro, sendo um
elemento que complementa muito bem o
projeto. Outros materiais podem ser
empregados em conjunto com o vidro, como é
o caso de revestimento e pedras naturai,
decorativas ou painéis de madeira.



INTERIORES O nosso quarto é um dos ambientes mais importantes da nossa casa, por isso, sabemos o quanto seu planejamento
é importante.

Confira algumas dicas:

Caso seu ambiente seja pequeno,
opte por cores mais claras, elas
dão uma sensação de amplitude
bem interessante. Mas já que
você investiu em cores mais
neutras , não deixe de trazer cor
ao ambiente através dos
acessórios.



Essa dica é pra quem gosta de uma
decoração natural e impactante ! O
jardim vertical é uma tendencia que
só vem crescendo e uma ótima
opção pra quem não tem muito
espaço e gostaria de trazer mais
verde para o ambiente.
 Ainda nesse projeto chamamos sua
atenção para o uso de montantes
em alumínio preto separando a
cozinha da área se lazer.

Uma linda opção para seu projeto!



Está em dúvida quanto a iluminação do seu quarto ? Com
a visualização a gente simula isso pra você!

QUARTOS E ESCRITÓRIOS

Para ambientes mais charmosos e aconchegantes, invista em
revestimentos de madeira. Ele é uma ótima opção por combinar
muito bem com qualquer item de decoração e não variar muito 

 termicamente, mantendo o ambiente sempre agradável.

Nesses tempos de home office, você ainda pode fazer um espaço
reservado para uma mesa de estudos ou trabalho! E nesse caso,
para temáticas mais despojadas e que investem no uso de cores

vibrantes, o pepel de parede é uma ótima opção! Simples, prático
e rápido de aplicar



COZINHA
Se você estiver pensando em modernizar sua cozinha trouxemos algumas dicas: caso você goste de cozinhar e precisa de
espaço nessa ambiente é interessante uma ilha central, mas se sua intenção é integrar cozinha e sala de estar opte por
uma bancada entre os ambientes, por fim, se sua intenção é um ambiente mais amplo , integre a área de lazer a sala de
jantar  e sala de estar



SALA DE ESTAR E JANTAR

Como você já deve ter percebido, a escolha dos materiais que
compõe o ambiente é muito importante, nesse exemplo
utilizamos texturas que lembram paredes de tijolos,
investindo em um aspecto simples e rústico. 

Outro aspecto essencial na concepção do projeto é adequá-
lo á melhor iluminação e ventilação, dois aspectos que
interferem diretamente na saúde e conforto dos
moradores! Por isso, procuramos entregar as melhores
soluções para nossos clientes. 



PLANTA HUMANIZADA

"Materialização do espaço imaginado
pelo cliente" 

Ainda em dúvida e procura
inspirações para contruir ? A gente
te mostra algumas opções de
plantas humanizadas e perspectivas
que podem te ajudar.
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