aNO XI Nº 28
Arquitetura | Decoração | Design | Moda
Viagens | Cultura | Tendências | Lançamentos
Tecnologia | Pessoas | Estilo de vida

Magazin
[ nova york ]

the
vessel

Um híbrido entre
arquitetura e obra de
arte, o novo ponto
turístico da cidade
proporciona visuais
impressionantes

Leia também:
Com olhar criativo e irreverente, Ingo Maurer se consagrou como
o poeta da luz; Classic Blue e suas aplicações no décor e na moda

[ SUMÁRIO ]

[ EDITORIAL ]

Novo ano,
novos ciclos

12

17

10

18

24
32

30

10 LANÇAMENTOS

37 O FUTURO DA AUTOMAÇÃO

12 THE VESSEL

38 COZINHA MODERNA

17 TUDO SE TRANSFORMA

40 REFÚGIO ENCANTADOR

18 Coleção Finger 2020

56 SONHO REALIZADO

24 INGO MAURER

62 MOSTRA I’Casa

28 CLASSIC BLUE

64 ESTILOS QUE SE ENCONTRAM

30 CLIMA AGRADÁVEL
32 5 DESTINOS IMPERDÍVEIS
36 SABOR INCONFUNDÍVEL

28

68 SHOWROOM
81 MULTIMÍDIA
82 CONEXÃO ONLINE

O

início do ano é sempre um bom período para
traçarmos metas e renovarmos as energias
em busca de nossos objetivos. A reflexão faz
parte desse momento. A certeza de novos ciclos, de
começos e recomeços, é o que move a vida e a faz
tão fascinante. Afinal, nada dura para sempre e possibilidades surgem a todo momento. Por isso, uma
dica: mantenha mente, coração e braços abertos
para o novo, para as mudanças que são necessárias
e bem-vindas, afinal, vida é movimento. Após um
período de dúvidas e incertezas, nada como renovar
os pensamentos e a fé, esperançosos de que coisas
boas nos aguardam daqui para frente.
Para aqueles que acreditam na simbologia e
no poder das cores, temos boas notícias: este ano
promete ser surpreendente. Eleito a cor de 2020
pela Pantone, o Classic Blue tem muito a somar em
nossas rotinas. Um tom versátil e democrático, que
sugere tranquilidade e estimula a confiança, vem
em boa hora, afinal, iniciar uma temporada com
bons presságios já nos indica um caminho envolto
por alegrias e momentos de paz. É uma tonalidade
que inspira a reflexão, traz calmaria e promove a
sensação de segurança e bem-estar. Com peculiaridades e características capazes de alterar o humor
e gerar novos sentimentos, as cores e as texturas
estão presentes em cada detalhe do nosso dia a

dia, você já reparou? Promovendo a conexão com
a natureza, de maneira a estimular o bem-estar e a
qualidade de vida, novos padrões para o mobiliário, apresentados pela Finger, prometem auxiliar na
busca pelo conforto, transformando casas em lares
acolhedores e cheios de história para contar.
Com tecnologia e criatividade, a Finger não para
de crescer: no último ano, novas lojas foram inauguradas em todo o país e os limites geográficos
estão longe de serem barreiras. Ultrapassando o
território nacional, em 2019 inaugurou seu primeiro
showroom em solo paraguaio, na cidade de Assunção. Projetos cada vez mais ousados, materiais que
fogem do comum e se traduzem em ambientes repletos de personalidade, cores, texturas e padrões
exclusivos ganham espaço no portfólio da marca.
Todas essas novidades estão em destaque nas páginas a seguir, com o intuito de inspirar dias agradáveis e felizes neste novo ano. “Vinte-vinte”, um ano
para fazer diferente, para acreditar que sonhos são
possíveis de realizar, sabendo que a vida é feita de
ciclos, que os desafios existem para nos moverem
sempre em direção ao melhor.
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[ PALAVRA DA FINGER ]

Otimismo para vencer

C

oragem para o novo. É com boas expectativas que iniciamos 2020 por aqui. Um
olhar otimista para o que está por vir, pois
acreditamos em nosso trabalho e no caminho que
estamos construindo. Para nós, 2019 foi um ano de
semeadura, no qual preparamos o solo pensando
no futuro, que promete ser promissor e de boas
colheitas. Cada vez mais, a Finger se consolida no
cenário moveleiro, reforçando sua trajetória de
sucesso, que iniciou há mais de quatro décadas
a partir de um sonho. Por isso, acreditamos que
todo desejo é possível de ser realizado. A vontade
de fazer parte da vida de milhões de brasileiros,
participar dos momentos mais especiais e ser o cenário para a vida e suas voltas, é o que nos move.
Proporcionar bem-estar e ser sinônimo de conforto e inovação é a motivação de nosso trabalho.
Embora 2019 tenha sido um ano de incertezas
no país, considerá-lo ruim é um erro. Foi um período de mudanças, transformações e preparação.
Dele, tiramos aprendizados que nos levam ao melhor. Procuramos nos manter focados em nosso
propósito e prova disso são as dezenas de lojas
autorizadas Finger inauguradas em todo o país,
consolidando um dos objetivos que carregamos

conosco, o de estar perto. Ávidos por novidades,
nossa veia inquieta nos levou longe e atravessamos limites geográficos. No Paraguai, inauguramos
o primeiro showroom Finger, com a possibilidade
de mostrar aos nossos vizinhos tudo o que vem
sendo produzido por aqui. E se novos passos são
possíveis, sabemos que cada um deles se deve a
você, cliente Finger. Mais do que nunca, somos gratos pela confiança depositada em nosso trabalho.
Apoiados nos aprendizados vividos até aqui e
inspirados por um sentimento renovador, acreditamos em um 2020 de grandes momentos. O otimismo faz parte de nossa essência e queremos que
ele toque você. Faça planos, trace metas e sonhe.
Porém, mais importante ainda é a coragem para
correr atrás. A realização é o prêmio por toda força
de vontade empenhada em nossos objetivos. E no
que depender de nós, a Finger estará sempre junto de você, transformando cada conquista em um
momento inesquecível na sua história.

Edson Finger
Diretor

[ IDEOLOGIA ]

O QUE NOS FAZ
MELHOR A CADA DIA
MISSÃO

Transformar
ambientes para
o bem-estar
das pessoas.
8
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VISÃO

Fazer parte
da vida das
pessoas.

VALORES

Inovação,
credibilidade, respeito,
sustentabilidade
e disciplina.

Finger Magazin www.finger.ind.br
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[ LANÇAMENTOS ]
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Fique de olho!
Karman
italia

O ano de 2020 recém começou, mas o universo
criativo está sempre pensando à frente. Prova
disso é o anúncio feito pelas agências WGSN e
Coloro, ainda em 2019, quando divulgaram
a cor A.I. Aqua como a Cor do Verão 2021.
A tonalidade revela uma mistura perfeita
entre a moda e a decoração, reforçando mais
uma vez a forte ligação entre esses dois
universos. Unindo a beleza da natureza com
a inovação tecnológica, a nuance azulada
é inspiradora e tem como característica
sua capacidade de renovar a energia
do ambiente, estimulando o
bem-estar dos indivíduos em
meio à modernidade da era
em que vivemos.

Collab
cheia de cor

Cultive sua horta
dentro de casa

1
ky

mo

2

História contada

3
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Peças artesanais ganham cada vez mais espaço nos projetos de arquitetura e decoração. Nelas, as texturas naturais e a capacidade criativa do designer ou artesão estão
sempre em evidência, agregando história e
beleza na composição dos ambientes. Ao
optar por essas criações, que vão de pequenos adornos a peças de grande destaque, como luminárias e móveis, estamos
valorizando o trabalho manual e impecável
desses profissionais. Pense nisso!

4

1.Bandeja Celestial Octopus, design assinado por

Haas Brothers com colaboração de Elad Yifrach;
L’Objet.
2.Luminária pendente Cabaça, coleção
Botanica, design assinado por Lucas Lima; Itens.
3.Luminária pendente Macramei, design assinado
por Roque Frizzo; Luxion, na Casa Bordini. 4.Cadeira Cangaço, design assinado por Estudio Campana em parceria com Mestre Espedito Seleiro.

Foto desfile: Alessandro Lucioni/Gorunway.com/Divulgação e Fotos produtos: Divulgação

Novidade da australiana Base, o Rotofarm é a
escolha perfeita para aqueles que gostam de ter
temperos e hortaliças sempre frescos à disposição. O produto, que funciona como uma estufa compacta e moderna, promete auxiliar quem
deseja cultivar sua própria horta em casa, porém
não tem espaço suficiente ou boas condições de
luz e ventilação. Nesta horta tecnológica, o usuário pode cultivar até 1,5 m de plantação hidropônica, em um espaço que ocupa aproximadamente
28 cm sobre a bancada. No
interior do equipamento há um tubo de
LED com luz avermelhada, favorecendo o desenvolvimento das
plantas. Ele também é equipado
com reservatórios
para água e nutrientes, que são levados na
medida certa até as raízes,
evitando o desperdício.

Uma parceria inédita entre Arezzo e Pantone trouxe mais cor e
design para o universo fashion. Tudo a ver com a temporada de
calor, os lançamentos incluem bolsas, mochilas, sapatos – tênis,
flats, sandálias e espadrilles –, além de acessórios criativos
disponíveis em sete tons inéditos e preto. Uma das novidades
da coleção fica por conta dos códigos próprios de cada
tonalidade, remetendo ao padrão internacional para
especificação e controle da cor.

Traços criativos
Lançada pela gaúcha Summit, a linha Artools chega com seis tipos
de produtos destinados a profissionais do desenho, arte e design.
Entre lápis, canetas e marcadores, com a Artools é possível ter acesso a até 168 cores distintas, garantindo performance e exclusividade
aos projetos. Unindo qualidade e inovação, a linha é composta por
lápis graduados Graphite, lápis de cor Aquarell, canetas Pigmentum,
marcadores Pictom, marcadores metálicos e Soft Pastel.
Finger Magazin www.finger.ind.br
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Foto: Timothy Schenck/Divulgação

[ ARQUITETURA ]

Um híbrido entre obra
de arte, monumento,
escadaria e edifício, o
novo cartão-postal de
Nova York é de tirar o
fôlego. Com estrutura
surpreendente de aço
e cobre, a construção
tem escadarias
interligadas que levam
o turista a 46 metros
de altura. Do topo é
possível observar a
paisagem estonteante
para o rio Hudson
12
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texto Kellyn boniatti

The
Vessel
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[ ARQUITETURA ]
Foto: Tim Schenck/Divulgação

Imagem: Divulgação

U

No térreo do
edifício, uma
espécie de
marco-zero
proporciona uma
vista espetacular
ao olhar para o
alto. Este ponto
é um dos mais
compartilhados
nas redes sociais

14
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ma obra de arte no horizonte nova-iorquino é o mais recente ponto
de encontro de turistas que chegam ao distrito de Manhattan. Localizado
junto ao Hudson Yards, maior empreendimento já realizado na cidade, com mais
de 56 mil m² entre torres residenciais, escritórios, jardins, lojas e restaurantes, The
Vessel é o novo cartão-postal da cidade,
na região de Midtown West, e está encantando o público. A cidade que nunca dorme também nunca para no tempo e Nova
York vive em constante transformação.
A construção – um híbrido entre obra
de arte, monumento, escadaria e edifício
– tem assinatura do designer britânico
Thomas Heatherwick e se tornou a principal atração do Hudson Yards graças ao
seu formato surpreendente, inspirado nas
xilografias do artista holandês Maurits
Cornelis Escher. A obra, que custou aproximadamente US$ 150 milhões, consiste em

154 lances de escadas, totalizando 2,5 mil
degraus. Com toda a estrutura de aço e
bronze conectada, o visual que se tem é
de uma imensa colmeia de abelhas, equivalente a um prédio de 15 andares.
No decorrer do caminho, o visitante
pode recuperar o fôlego e desfrutar a paisagem em uma de suas 80 plataformas, antes
de chegar ao topo, a nada menos do que
46 metros de altura. Embora não esteja nem
perto dos arranha-céus norte-americanos,
o que surpreende no Vessel é a conexão
completa que ele oferece com o entorno.
Outra opção é desfrutar o passeio a bordo
do elevador panorâmico, pensado exclusivamente para os visitantes com dificuldades
de locomoção. Faça chuva ou faça sol, o cenário é encantador e digno das melhores fotos. À sua frente estará o Hudson River, a ser
admirado de variados ângulos, com o vento
soprando no rosto e a impagável sensação
de liberdade, tão desejada nos dias atuais.

The vessel chama
a atenção com seu
formato de colmeia,
envolvendo 154 lances de
escadas. A construção
de 46 metros de altura
está localizada junto ao
complexo Hudson Yards

Finger Magazin www.finger.ind.br

15

[ ARQUITETURA ]

[ DESIGN ]
Foto: Tim Schenck/Divulgação

Além das fronteiras

Uma curiosidade (entre tantas) sobre o
edifício é que toda sua estrutura foi construída em Monfalcone, Itália, e transportada de barco até Nova York em uma viagem que durou aproximadamente duas
semanas. No térreo do empreendimento,
o turista também pode desfrutar uma vista incrível ao se posicionar exatamente no
centro da construção e olhar para o alto.
Instagramável, o marco-zero do Vessel
também rende excelentes registros, que
ganham as redes sociais de usuários espalhados por todo o mundo. Embora a
entrada seja gratuita, é preciso realizar o
agendamento online da visita.

texto Kellyn boniatti | foto Tobias Juretzek/divulgação

Tudo se transforma
Imagem: Divulgação

o novo cartão-postal nova-iorquino impressiona com seu
formato envolvente, além de proporcionar uma experiência
única àqueles que se aventuram a subir seus 2,5 mil degraus

16
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Hudson Yards
www.hudsonyardsnewyork.com

Designer alemão
surpreende ao utilizar
peças de roupas que
seriam descartadas
para criar coleção
de móveis. Além de
ousados, cada um
deles tem muita
história para contar

U

ma ideia ousada se transformou em obra de arte pelas mãos
do designer alemão Tobias Juretzek. A coleção Rememberme
(em português, lembre-se de mim) promove o uso sustentável dos materiais ao reciclar roupas sem uso para a criação de peças
de mobiliário. A cadeira, primeira a ser desenvolvida, tem estrutura
em madeira envolta por roupas prensadas e resinadas. Como resultado, peças essencialmente únicas, pois os tecidos possuem cores e
texturas diferenciadas e ainda ganham formas exclusivas no processo de prensa durante a fabricação. Premiada em 2011 com o Good
Design, a cadeira é fabricada atualmente pela italiana Casamania,
refletindo a união entre o futuro e a preservação das histórias vividas.
Após a criação da peça primogênita, Juretzek também desenvolveu
outros itens, como mesa de centro e mesa bistrô, que completam
a despojada coleção. “O design deve romper com o estabelecido e
dar ao espectador um momento de admiração”, considera o criativo.
Finger Magazin www.finger.ind.br
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[ ESPECIAL ]

Coleção
2020

texto Kellyn boniatti | IMAGENS DIVULGAÇÃO

Neste ambiente, os padrões Oden, Raff e Decke
revelam uma composição atemporal e clean

Reconhecida por seu perfil inovador,
a Finger surpreende mais uma vez e
apresenta novidades revolucionárias
no segmento moveleiro. Novos
padrões e acabamentos exclusivos
são a garantia de projetos adaptados
aos gostos de cada cliente

Elegância em foco

O novo padrão
marmor reflete
toda imponência
das pedras
naturais, sendo
ideal para painéis
elegantes

18
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As novidades apresentadas pela Finger Móveis Planejados para a temporada 2020 inspiram ambientes modernos e versáteis. Alinhada
ao propósito de oferecer soluções que primam
pela qualidade, a equipe criativa buscou inspiração nos estilos preferidos dos brasileiros para

compor a casa, desenvolvendo padrões surpreendentes para o mobiliário. Reunindo novidades que transitam do clássico ao industrial,
do rústico ao hipster, sem deixar a brasilidade
e o minimalismo de lado, os lançamentos prometem atender aos diferentes perfis de público.

Para os adeptos de um visual elegante
e sofisticado, os novos padrões Decke, Raff
e Marmor são as escolhas certas. Enquanto
o padrão Decke remete à textura dos tecidos mais clássicos, como o linho, imprimindo
aconchego no visual, os padrões Raff e Marmor agregam sofisticação máxima a partir de
suas propostas minimalistas e modernas. O
primeiro tem textura neutra, ideal para transmitir amplitude e harmonia. Já o segundo é
uma das grandes apostas da Finger para a
temporada e já vem dando o que falar no
mercado. Inspirado na imponência do mármore, o padrão remete à elegância das pedras naturais a partir de sua padronagem que
ressalta os rajados de veios aparentes.

Para este closet foram utilizados
os padrões Komfort, Mandel e Raff

Finger Magazin www.finger.ind.br
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[ ESPECIAL ]

A cor cinza do padrão Basalt agrega sensação de limpeza e organização,
compondo com neutralidade o ambiente funcional. Foram utilizados,
ainda, os padrões Grau e Feld em harmonia com puxadores Hund

Nesta cozinha, o padrão Fabrik inspira atitude
com sua textura que remete ao cimento queimado

20
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Toque despojado

Em projetos despojados e modernos, o estilo industrial é um dos preferidos. Atenta ao
perfil de seus consumidores, a Finger preparou novidades também para esse público. O
padrão Fabrik, com tom acinzentado remetendo à textura bruta do cimento aparente, é
a escolha perfeita para quem não abre mão
da exclusividade. Já o padrão Rost traz a tonalidade marcante da ferrugem, lembrando
o aço corten. O material é muito utilizado na
arquitetura e sua aparência desgastada pelo
tempo reforça o conceito industrial, tradicional nos inconfundíveis lofts nova-iorquinos.
Seguindo nesta linha, porém com influência
hipster, o padrão Komfort tem textura única,
com aparência desgastada, como se o móvel
tivesse uma história para contar, resgatando a
memória afetiva do usuário.

A vez dos amadeirados

O painel com padrão freijó é um dos queridinhos da nova
coleção, agregando atemporalidade e leveza ao ambiente

Se a intenção for ressaltar a atmosfera intimista e acolhedora do ambiente, os padrões
amadeirados são escolhas certeiras. Entre as
novidades, o Oden segue a proposta rústica,
com os nós e sulcos da própria madeira evidenciados na peça. Freijó, uma das madeiras
mais tradicionais no mobiliário, tem inspiração
na brasilidade e em toda a naturalidade que
ela revela. A madeira nativa da América do Sul
tem espaço garantido na nova coleção, permitindo a criação de projetos marcantes e cheios
de força a partir de seu tom castanho claro levemente amarelado. O contraste com os tons
claros da madeira aparece com o padrão Nero,
que traz um toque de personalidade extra ao
mobiliário a partir de sua nuance escura, garantindo sobriedade e elegância ao ambiente.

Nesta cozinha moderna, o padrão Glatt
harmoniza com o freijó, revelando a harmonia
entre a cor branca e a textura amadeirada

Finger Magazin www.finger.ind.br
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[ ESPECIAL ]

Robustez e sofisticação

Carro-chefe da nova coleção, a linha Robust
é sinônimo de elegância e bom gosto. Com visual atemporal que se adequa a diferentes estilos de ambientes, suas linhas minimalistas agregam sofisticação para dormitórios e closets.
Versátil e diferenciada, ela apresenta maior estabilidade através de sua costa inteira de 15 mm,
grande resistência com prateleiras de 25 mm e
corrediças de 500 mm, que ainda permitem o
melhor aproveitamento do espaço. Com área
totalmente liberada nos maleiros, armários e
closets ganham em funcionalidade, maximizando o espaço de uso. Além disso, são 10 opções
de cores para a caixa, permitindo a personalização completa do projeto para melhor atender
aos diferentes perfis de usuários.

O visual sofisticado do padrão Komfort com textura de
couro revela a exclusividade do projeto. A composição tem
ainda os padrões Renze e Sisal, estruturas metálicas,
portas em vidro incolor e painel de TV no perfil Preto
22
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[ PERFIL ]

texto Kellyn boniatti

Ingo Maurer

C

Nome por trás de luminárias que conquistaram o mundo,
o multipremiado designer alemão é também chamado de “Poeta da Luz”.
Com o dom de instigar a imaginação e promover diferentes sensações,
ele gravou seu nome na história e suas criações atingem o status de obras
de arte, com lugar de destaque em museus da contemporaneidade

Foto: Robert Fischer/Divulgação
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Foto: Piotr Ratajski/Divulgação

Em 19 de outubro de
2019, DOIS dias antes do
falecimento de Ingo
Maurer, o Residenz
Theater de Munique
apresentou ao público
a instalação Silver
Cloud, assinada
pelo artista. A obra
contrasta sua
leveza e movimento
com a imponência
do teto vermelho

onhecido como o “Poeta da Luz”,
Ingo Maurer conquistou o posto de
um dos mais expressivos lighting
designers da história. Nascido em 1932 na
Ilha de Reichenau, ao sul da Alemanha, ele
estudou tipografia e design gráfico antes de se aprofundar no universo criativo
em uma viagem de três anos aos Estados
Unidos. Em solo americano, o jovem teve
seu primeiro contato com o segmento, desenvolvendo projetos independentes para
empresas internacionais entre Nova York e
São Francisco. Estimulado pelas descobertas e de volta à terra natal, em 1966 desenhou seu primeiro item de iluminação,
já à frente do recém-inaugurado estúdio
Design M, hoje conhecido como Ingo
Maurer GmbH. Batizada de Bulb, a peça
que consistia em uma lâmpada dentro de
uma lâmpada marcou sua estreia no segmento, sendo a primogênita de uma série
de luminárias que, posteriormente, conquistariam o mundo. A luminária de mesa
com baixa voltagem foi projetada para
disseminar uma luz fraca, ideal para um
ambiente intimista. Simples, porém inovadora, a peça caiu nas graças do público
e conquistou lugar de destaque também
no Museu de Arte Moderna de Nova York
(MoMA), onde ainda hoje pode ser admirada junto a outras criações do multipremiado designer. No Brasil, o acervo completo de suas obras está no Estúdio Brasil
Ingo Maurer, inaugurado em 2016 junto à
FAS Iluminação, em São Paulo (SP). Além
da icônica Bulb, por lá é possível admirar
a beleza irretocável de outras tantas luminárias, como as MaMoNouchies, produzidas em papel de arroz plissado em uma
collab com o estilista japonês Issey Miyake,
ou mesmo os spots da linha Ya Ya Ho.

Luminária pendente
COMIC EXPLOSION (2010)

Foto: Piotr Ratajski/Divulgação

Luminária
pendente
Birdie’s ring

Finger Magazin www.finger.ind.br
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[ PERFIL ]
Foto: Showroom de Munique/Cortesia

Com um senso de
criatividade fora
do comum, Ingo
Maurer rompeu
barreiras ao trazer
seu olhar irreverente
e provocativo para
peças de iluminação
que beiram a arte

Criada em 1994,
a luminária
Golden Ribbon
parece flutuar
no ambiente.
A peça sugere
movimento e
modernidade
através de
sua estrutura
dourada

Luminária
pendente
Porca Miseria!
(1994)

Fotos: Divulgação
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Luminária
pendente
Zettel’z 6
(1998)

Suas luminárias instigam a imaginação e são capazes de despertar diferentes emoções a partir de um simples facho
de luz. Conforme ele falou ao New York
Times, “as pessoas subestimam o poder
da iluminação e o que ela pode fazer”, em
referência às diferentes sensações que os
tipos de luz podem causar no indivíduo,
podendo deixá-lo mais relaxado ou mesmo sugerir certa tensão ou cansaço. As
criações excêntricas do alemão beiram a
arte, por isso a fama de poeta não poderia
lhe caber melhor. No decorrer da carreira, assinou centenas de peças, das mais
delicadas àquelas que revelam contemporaneidade ao extremo, com estruturas
aparentes e materiais modernos, destacando também seu viés tecnológico. A
paixão pela luz, conforme ele contou na
entrevista ao jornal nova-iorquino, surgiu
ainda na infância, nos passeios que realizava com o pai a um lago na fronteira
entre Alemanha, Áustria e Suíça. Lá, ainda
pequeno observava o reflexo da luz sobre
a água, o que acabou se traduzindo em
suas criações, décadas mais tarde.
Premiado mundo afora, Maurer foi nomeado em 2005 Designer Industrial Real
pela Real Sociedade das Artes de Londres
e Doutor Honoris Causa pelo Real Colégio das Artes na capital inglesa. Entre as
criações mais emblemáticas estão ainda
peças como a Zettel’z 5, de 1997, em aço e
vidro com pegadores para papel japonês
que difundem a luz; o belíssimo Birdie´s
Ring, de 2013, composto por 12 lâmpadas
envoltas por penas que simulam o voo de
pássaros; a Flatterby, uma luminária pen-

Foto: Artcurial/Divulgação

dente de edição limitada – são apenas
200 unidades disponíveis –, cercada por
10 borboletas feitas à mão; além da irreverente Porca Miséria, concebida em 1994
entre talheres e pedaços de pratos e bules brancos que geram a sensação de que
a cena foi paralisada no exato momento
em que as louças foram jogadas ao alto.
O designer alemão faleceu em 21 de outubro de 2019, aos 87 anos, porém deixa
seu nome eternizado no cenário criativo
a partir de criações que inegavelmente
podem ser consideradas obras de arte da
contemporaneidade.

Luminária
pendente
Flatterby
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[ TENDÊNCIA ]
Ara Vartanian

Classic
Blue

JETCLASS

O Pantone 19-4052 foi eleito
a Cor do Ano pela marca considerada
autoridade máxima quando o assunto é
cor. A tonalidade é inspiradora e sugere
tranquilidade, calmaria e conectividade
para o início da nova década

Jacquie
Aiche
Westwing

U

“
SARQUIS
SAMARA

RISQUÉ

Chanel
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Alberta
Ferretti

KARLSSON

Givenchy

M.A.C
JIMMY
CHOO

m tom azul atemporal e resistente,
Pantone Classic Blue 19-4052 é elegante em sua simplicidade”, revela o
comunicado oficial da Pantone ao divulgar
sua escolha para Cor do Ano 2020. A nuance
pura e elegante lembra o céu noturno e, assim, sugere confiança para este início de ano.
A cor que inspira tranquilidade, paz e serenidade é perfeita para este novo momento que
a humanidade se encontra, pois acentua a
sensação de segurança e promove a concentração. “Classic Blue nos leva ao equilíbrio dos
pensamentos, é uma cor reflexiva, que cria a
resiliência”, continua o comunicado. Para Leatrice Eiseman, diretora executiva do Pantone
Color Institute, estamos em uma era na qual
a fé e a confiança são primordiais e a solidez
que o Classic Blue transmite funciona como
um porto seguro, além de abrir os canais da
comunicação. “É um azul sem limite, que nos
incentiva a olhar além do óbvio e expandir
nosso pensamento, desafiando-nos a refletir
com mais profundidade”, diz ela. Além disso,
este tom de azul é considerado uma cor empática e versátil, permitindo diferentes composições, seja na moda, seja na decoração.

Características do
Pantone 19-4052
Classic Blue

Confiança
Estabilidade
Tranquilidade
Versatilidade
Individualidade
Sbordoni

Foto desfile: Filippo Fior/Gorunway.com/Divulgação e Fotos produtos: Divulgação
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[ Decoração ]

Texturas naturais e tons
claros são excelentes
aliados na busca de
frescor e aconchego

Cores e estampas

Verão é sinônimo de alto astral e alegria. Inspire-se na luz que o sol emana e invista em cores
vibrantes na sua decoração. Vale ousar e trazer
nuances contrastantes e até mesmo brincar com
diferentes estampas. Itens do décor são os mais
fáceis de serem renovados. Aposte em novas capas para as suas almofadas, uma manta para o
sofá e até mesmo uma composição de quadros
divertidos. O resultado será encantador!

Texturas naturais

Excelentes aliadas para criar um visual praiano
e convidativo dentro de casa, as texturas naturais
agregam conforto e muito estilo na composição.
Além do clima agradável, elas são atemporais e,
se bem dosadas, revelam elegância e sofisticação
para o décor. Além da madeira, tecidos naturais
como linho e algodão têm a cara da estação e podem ganhar ainda mais charme quando aplicados
em trabalhos manuais. Você já reparou na beleza do macramê? Outra boa pedida é a palhinha,
material que tem tudo a ver com a brasilidade e
agrega muita leveza na decoração.

texto Kellyn boniatti
fotos RossHelen e Photographee.eu/Shutterstock.com

Clima

agradavel
´
Pequenas transformações ajudam
a conquistar aquela sensação de
conforto e frescor na temporada mais
quente do ano. Confira algumas
dicas e prepare a sua casa!
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Vá para a rua!

Se você mora em casa ou apartamento com
terraço ou sacada, repaginar a área externa pode
ser uma excelente escolha! Poltronas aconchegantes, um sofá convidativo e mesmo os pequenos
detalhes, como iluminação intimista e simples mudanças na decoração, garantem um novo visual
para o seu espaço de lazer.

A

s temperaturas subiram e tudo o que queremos é relaxar em espaços aconchegantes e cheios de frescor. A nova estação é
sinônimo de alegria e descontração, por isso, vale
a pena investir em pequenas mudanças no visual
de sua casa, para receber o verão com tudo o que
ele tem direito. Confira as dicas que preparamos e
comece agora mesmo essa transformação!

Plantas, muitas plantas!

O clima tropical ganha evidência na presença
de folhagens dentro de casa. Invista em espécies
próprias para o seu ambiente – certifique-se da luminosidade natural e características da casa para
escolher a melhor opção. Se a sua rotina for muito
agitada e sobrar pouco tempo para cuidar delas,
uma boa alternativa são as plantas permanentes,
que imprimem todo visual de frescor e não pedem
muitos cuidados. Outra dica é o uso das estampas
tropicais em almofadas e papéis de parede.

Essencialmente
branco, esse
ambiente revela
soluções
para uma
composição
atemporal.
os detalhes
em madeira
harmonizam
com o dourado
e o verde das
plantas
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[ TURISMO ]

texto Kellyn boniatti
Foto: CanadaStock/Shutterstock.com

5 destinos
imperdíveis
na Alemanha

As cidades mais
procuradas e
bem-avaliadas por
turistas de todo o
mundo para inspirar
a sua próxima
viagem. Confira
algumas dicas e
prepare as malas!
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Q

Vista para a
cidade de Berlim
e o rio Spree, no
qual é possível
fazer passeios
de barco. Ao
fundo, a Torre
de TV, de onde
pode-se admirar
a paisagem
do entorno

ue tal programar sua próxima viagem de olho nas experiências de viajantes de todo o mundo? Dicas são sempre bem-vindas, principalmente
quando se trata de locais ainda não explorados. Por isso, se você está
de malas prontas e seu próximo destino é a Alemanha, vale a pena conferir as
informações que reunimos a seguir. De acordo com o Travellers’s Choice, prêmio
máximo que o TripAdvisor concede aos locais com melhores avaliações registradas na plataforma, as cinco cidades que mais encantaram os turistas em solo
alemão no último ano foram, respectivamente, Berlim, Munique, Hamburgo,
Colônia e Dresden. Das peculiaridades de uma capital cosmopolita e cheia de
estilo à renovação que deu vida nova a um dos locais mais destruídos durante a
Segunda Guerra Mundial, uma coisa é certa: a Alemanha é um país democrático
e versátil, capaz de atender aos gostos e às necessidades dos mais diferentes
perfis de visitantes. Se você busca modernidade, tecnologia, história e belezas
naturais, não há dúvidas de que este é o destino ideal para suas próximas férias.

1.Berlim
A capital da Alemanha lidera a lista de cidades mais procuradas pelos turistas em 2019. E não é para menos. Cosmopolita, dinâmica e repleta de atrativos, com a queda do
muro, em 1989, pode-se dizer que a localidade se transformou em um polo moderno e tecnológico, capaz de
atender aos diferentes perfis de visitantes. Sempre atenta
às mudanças do mundo, Berlim é, acima de tudo, um destino acessível e inovador. Para quem deseja desbravar os
principais pontos turísticos da capital, uma dica é adquirir
o Passe da Cidade de Berlim, o qual inclui uma série de
atividades, desde tickets sem fila para o Palácio Reichstag
e para a Torre de TV, até cartões de metrô e ônibus Hop
on Hop off, transfer do aeroporto e 20% de desconto nos
museus e atrações mais procurados da cidade. O prédio do
parlamento alemão, o Reichstag, costuma ser o ponto de
partida para os passeios, já que nele foi proclamada a República da Alemanha, no ano de 1918. Repleto de história,
o edifício é um dos mais procurados pelos turistas, por isso
a reserva com antecedência é imprescindível. Ao lado, outro cartão-postal, o Portão de Brandemburgo, datado de
1788, antigamente era ele que dava acesso à cidade e, embora seja um dos símbolos da separação alemã, hoje celebra a reunificação, reunindo turistas de todo o mundo e
os próprios alemães em eventos que difundem a cultura na
cidade. O Memorial do Holocausto é um daqueles pontos
que permitem uma reflexão sobre a história da humanidade e, embora não seja uma atração alegre, é indispensável
em sua visita. Projetado pelo arquiteto norte-americano
Peter Eisenman e engenheiros do Buro Happold, nele há
uma praça com 2.711 blocos de concreto que representam
os 6 milhões de judeus vítimas do nazismo durante os anos
de 1933 e 1945. Mais sobre o regime pode ser visto no memorial Topografia do Terror, composto por documentos e
fotografias que contam, a partir de uma linha do tempo,
os principais fatos do período. Já para aqueles que buscam
uma vista impecável da cidade, a Torre de TV é parada
obrigatória. O edifício é um dos mais altos da Europa e
de seu topo é possível contemplar todo o entorno. Com
dezenas de atrativos, tempo livre é o que você não terá na
cidade. Restos do antigo muro que separava a Alemanha
foram transformados em uma galeria de arte a céu aberto,
com 1,3 km de extensão. Grafites assinados por artistas
de diferentes nacionalidades revelam detalhes da história
alemã, protestos e celebrações, transformando o local em
um dos pontos mais procurados para fotografias. A Berliner Dom, a catedral de Berlim, localizada junto à praça
Lustgarten, foi construída entre os anos de 1894 e 1905 e
também não pode ficar de fora da sua programação.

2.Munique
A capital do estado da Bavária é mais um destino imperdível na Alemanha. Animada e cheia de atrativos para quem
busca diversão, Munique é, além da terra da Oktoberfest
(tradicional festa que ocorre entre o fim de setembro e início
de outubro), cidade da Allianz Arena, sede do Futball-Club
Bayern München. Para os apreciadores de uma boa cerveja,
a cidade promete muita diversão. Por lá é possível conhecer
dezenas de cervejarias, como a Hofbräuhaus, ou simplesmente HB. Fundada há mais de quatro séculos, ela é a mais
popular da cidade e, além de degustar a bebida, pode-se
desbravar detalhes históricos no interior de sua sede, que
foi reconstruída em 1958 após as destruições causadas pela
guerra. Considerada o coração de Munique, a Marienplatz
reúne outros locais que devem ser conhecidos, como o
Viktualienmarkt, o famoso mercado público da cidade. Em
Munique também está a sede da BMW, uma das mais famosas marcas de carro da história. Para quem adora esse
universo, vale a pena uma visita ao museu da montadora,
em um complexo que engloba uma loja de produtos oficiais
e espaço para exposições. Entre as atrações estão carros supermodernos, simuladores, videogames e modelos de luxo
à venda. Já no museu, o visitante faz uma verdadeira viagem
pela história da montadora, conhecendo os fatos mais importantes de sua evolução. Entre carros de passeio, corrida
(inclusive o pilotado pelo brasileiro Nelson Piquet em 1983) e
motocicletas, é possível observar todo o processo evolutivo
e inovação dos modelos, até os mais recentes.
Foto: Canyalcin/Shutterstock.com

Parada obrigatória para os apaixonados
por velocidade é o Museu da BMW
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[ TURISMO ]
Foto: Mapics/Shutterstock.com

O prédio da prefeitura
de Hamburgo
(Rathaus) é um dos
cartões-postais, com
vista para um dos
afluentes do rio Elba

3.Hamburgo
Metrópole procurada não somente por estrangeiros como
também pelos próprios alemães, Hamburgo é uma cidade
agitada, a segunda maior da Alemanha, com programações
imperdíveis para aqueles que não dispensam a vida urbana.
Localizado no norte do país, o destino é famoso devido ao
porto junto ao rio Elba, com quase 900 anos de idade –
ao anoitecer, a paisagem fica deslumbrante! Ao chegar em
Hamburgo, procure adquirir o Hamburg Card, com tickets
de acesso e descontos em mais de 150 atrações, além de
viagens de ônibus, trens e balsas. Com estilo neorrenascentista, a fachada da prefeitura é um dos cartões-postais, localizada junto à praça Rathausmarkt, onde ocorre a famosa
feira de Natal. Nela também acontece uma feirinha de artesanato e produtos locais, ideal para adquirir souvenirs e
conhecer mais sobre a história e a cultura ali cultivadas. Para
quem busca diversão, três vezes ao ano a cidade recebe a
Hamburger Dom, uma feira que atrai quase 10 milhões de
visitantes ao ano. Também chamada de Volksfest, a festa
popular é caracterizada por uma roda-gigante que ganha o
horizonte, embelezando as paisagens nos meses de março,
julho e novembro. Entre as atrações também estão outros
brinquedos clássicos, como montanha-russa e um romântico carrossel. Para conhecer um pouco mais sobre a história
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da região, que tem ligação direta com o transporte náutico,
não deixe de visitar o Museu Marítimo Internacional. Nele
estão documentos, fotografias, cartografias e outros itens
que retratam a vida marítima do passado, entre uniformes
de marinhas e miniaturas de navios. Entre o antigo e o novo,
a rua Am Sandtorkai, onde está localizado o Speicherstadt
Museum, apresenta o melhor dos contrastes: de um lado
observa-se charmosos armazéns datados do século 19, enquanto do outro, o oposto, com edifícios que representam
a arquitetura contemporânea e a inovação alemã. Na igreja
da cidade, a Hauptkirche St. Michaelis Michel, pode-se subir ao topo da torre e apreciar uma visão privilegiada. Já
para os apaixonados por velocidade, conhecer a Autobahn
é certeza de muitas emoções. A estrada que corta o país
possui trechos sem limite de velocidade e dela é possível
admirar carros luxuosos desembarcando no porto – são milionários que transportam seus veículos para dirigirem em
velocidades acima do permitido em seus países de origem.
Falando em luxo, importantes grifes de moda também estão
presentes em Hamburgo, mais especificamente na Neuer
Wall, próximo à rua Jungfernstieg. Entre as principais estão
Burberry, Hermès e Tod’s, além da tradicional loja de porcelanas de Berlim, a KPM. Chanel, Diesel, Prada, Ralph Lauren,
Zara, H&M e North Face também possuem lojas na cidade.

Vista noturna do Rio Reno e, ao fundo,
as inconfundíveis torres da catedral gótica

5.Dresden

4.Colônia

Foto: S.Borisov/Shutterstock.com

Histórica seria pouco para definir esta cidade alemã
com 2 mil anos de idade. Considerada o centro cultural
da região ocidental, Colônia é dotada de pontos turísticos, que vão das belezas naturais do Rio Reno à gótica
Catedral e seus dois pináculos com mais de 150 metros
de altura que despontam no horizonte. Para admiradores
da história e obras de arte, o Museum Ludwig deve fazer
parte da programação, com obras de Andy Warhol, Piet
Mondrian, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Max Ernst, além
de uma impecável coleção com mais de 70 mil fotografias
datadas a partir do século 19 e um acervo surpreendente
de arte contemporânea, organizado em um andar especialmente dedicado a ele. Para os chocólatras de plantão,
o Schokoladenmuseum – Museu do Chocolate, da Lindt, é
imperdível. Uma das atrações mais procuradas (e deliciosas) em Colônia, ele está próximo ao Reno e sua história
remonta ao ano de 1972, quando Hans Imhoff assumiu
a fábrica de chocolates Stollwerk. O museu foi inaugurado oficialmente em 1993 e em seus três andares retrata a
história do doce apreciado nos quatro cantos do planeta,
além de exemplificar detalhes do processo de fabricação, do cacau ao tablete que encontramos no mercado.

No leste do país, a capital do estado da Saxônia é impressionante. Cortada pelo Rio Elba, Dresden foi uma das cidades
mais destruídas durante a Segunda Guerra e praticamente
toda ela foi reconstruída, preservando os detalhes de sua
arquitetura barroca. A cidade velha, Altstadt em alemão,
pede um passeio sem pressa, com caminhadas por entre
suas ruas de pedra e prédios charmosos. Se você é daqueles que não dispensa uma visita às igrejas da cidade, em
Dresden não faltam opções. A mais popular é a Frauenkirche, Igreja de Nossa Senhora, junto ao Neumarktplatz,
reaberta ao público somente em 2005. Sua reconstrução
iniciou após a queda do muro de Berlim, porém só foi concluída ao receber uma doação milionária do Nobel de Medicina Günther Blobel, que destinou todo seu prêmio para
as obras, incluindo a construção da Sinagoga de Dresden.
Já a Kreuzkirche, datada do século 12, é a igreja mais antiga
da cidade e também a maior do estado, oferecendo uma
vista imperdível àqueles que se aventurarem até o topo de
sua torre. Para os apaixonados por arquitetura, as construções do estilo barroco são de encher os olhos, com ornamentos pomposos e cheios de história para contar. Uma
prova disso é Palácio Zwinger, com projeto assinado pelo
arquiteto da corte Matthäus Daniel Pöppelmann a partir de
1709, durante o reinado do rei Augusto. Transformado em
um complexo cultural, suas estruturas englobam museus,
com obras que marcaram a história, além de servirem de
palco para apresentações de música e teatro.
Foto: Leoks/Shutterstock.com

A belíssima arquitetura barroca do Palácio Zwinger,
construído a partir de 1709. Atualmente, o espaço
funciona como um complexo cultural, com jardins
impecáveis e dezenas de museus e galerias
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[ GASTRONOMIA ]

[ TECNOLOGIA ]

Sabor
inconfundível
Foto: Marcel Fulsche/Shutterstock.com

I

mperdível durante a viagem, saborear as delícias da
cozinha alemã é mais um entre tantos atrativos que o
país oferece. Em Berlim, um dos pratos mais famosos
é o Senfeier, uma saborosa combinação entre ovos e
um creme de mostarda. Já em Hamburgo, onde tudo
acontece em torno do Rio Elba, não poderia ser diferente: um tradicional sanduíche de peixe, o Fischbrötchen,
conquista o paladar com seu sabor exótico

Senfeier

berlim

Ingredientes:

•
•
•
•
•
•

8 ovos;
4 colheres de sopa de mostarda;
50 g de farinha de trigo;
50 g de manteiga;
400 ml de leite integral;
Sal, pimenta e noz-moscada a gosto.

Modo de preparo:

Em uma panela, cozinhe os ovos por aproximadamente
10 minutos. Em outro recipiente, derreta a manteiga e
acrescente a farinha aos poucos, mexendo até obter
consistência de creme. Adicione o leite, sal, noz-moscada e pimenta e misture até engrossar. Por fim, coloque a mostarda e deixe cozinhar por mais um minuto
sem parar de mexer. Descasque os ovos cozidos e coloque-os em um recipiente junto com o molho. Para
acompanhar, prepare um purê de batatas.

Fischbrötchen

HAMBURGO

Ingredientes:

• Pão crocante;
• Arenque marinado no sal, vinagre, azeite e
cebola (pode ser substituído por camarões);
• Molho Remoulade;
• Cebola roxa em rodelas;
• Picles.

Modo de preparo:

Corte o pão ao meio, espalhe o molho em ambos
os lados, acrescente o peixe, a cebola e os picles.
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Foto: Fanfo/Shutterstock.com

O futuro da automação

D

urante a CES 2020, a maior feira de tecnologia do mundo, realizada anualmente em
Las Vegas (EUA), foram apresentados lançamentos e protótipos para diferentes setores,
de computadores, televisores e refrigeradores
a carros superfuturistas. Entre as novidades que
mais surpreenderam está o Vision AVTR, novo
carro-conceito da Mercedes-Benz. A montadora
alemã se uniu a James Cameron, diretor de Avatar,
para desenvolver um automóvel ousado e inovador, com características que remetem ao longa de
ficção científica lançado em 2009. Esteticamente,
impressiona o design futurista marcado por 33 retalhos biônicos em toda extremidade traseira do
veículo, sugerindo a presença de escamas em sua
estrutura. Já as sementes da Árvore das Almas de
Avatar aparecem nas rodas esféricas, que podem
se mover em diferentes sentidos além dos tradicionais para frente e para trás. O AVTR é capaz de se
locomover para os lados e na diagonal.

Com inspiração no mundo ultramoderno de Avatar,
Mercedes-Benz apresenta o Vision AVTR,
seu novo carro-conceito. Entre materiais
sustentáveis e detalhes tecnológicos de tirar
o fôlego, o veículo adianta detalhes que poderão
nos surpreender nas próximas décadas
Fotos: Divulgação

Internamente, alguns detalhes chamam a atenção, como a falta de volante, uma vez que o carro
do futuro obviamente será autônomo. Para tornar
a experiência ainda mais surreal, ele possui uma
base sensível ao toque, que capta a frequência
cardíaca e a respiração dos passageiros, fazendo
com que os bancos vibrem no mesmo ritmo. Com
isso, de acordo com Ola Källenius, presidente da
Daimler, empresa responsável pela Mercedes, essa
função retrata a fusão entre homem e máquina,
uma tendência cada vez mais atual e caracterizada
no longa através da conexão dos Na’vi com suas
banshees. E não podemos pensar em futuro sem
falar em sustentabilidade. Portanto, o veículo-conceito é movido através de uma bateria de células orgânicas à base de grafeno, já seu interior é
eco-friendly, com couro vegano e revestimentos
em plástico reciclado. Agora, é esperar para ver!
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[ LANÇAMENTO ]

E

specialista na fabricação de coifas no Brasil
há quatro anos, a Tramontina se concentrou
em pesquisas para apresentar ao mercado um
equipamento que promete deixar os momentos na
cozinha ainda mais agradáveis. Após investimentos
importantes em seu parque fabril e no Centro de
Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPED) localizado na sua planta, na cidade de Carlos Barbosa
(RS), a empresa gaúcha conquistou um excelente
resultado no desenvolvimento do novo produto.
Inovadora e ultramoderna, a Coifa Dritta Split é o
que há de mais tecnológico no segmento, com sistema capaz de reduzir consideravelmente o ruído
emitido pelo equipamento durante o uso, de acordo com as normas de desempenho internacionais,
como a IEC 61591 (vazão) e IEC 60704 (ruído).
Este resultado foi alcançado graças à inovação
empregada em sua fabricação. O novo modelo não
possui motor em seu interior, o qual pode ser instalado a uma distância de até seis metros do corpo
da coifa – distância essa que poderá ser dobrada,
caso necessário, com o auxílio da Rede de Serviço
Autorizado da marca. Além disso, a caixa onde o
motor fica acomodado possui revestimento de espuma específico, auxiliando na redução do ruído e
no conforto acústico, com propriedades antichamas que garantem a segurança durante o uso.

Cozinha moderna
Seu silêncio vai dar o que falar:
a nova coifa Dritta Split da Tramontina promete
o mínimo de ruídos durante o seu uso, sem interferir
no alto desempenho para a sucção de vapores

O motor da
Dritta Split
Tramontina
pode ser
instalado a uma
distância de até
seis metros do
corpo da coifa

FOTOS DIVULGAÇÃO

Principais características
• Potência máxima de vazão: 845 m³/h (conforme IEC 61591)
• 4 velocidades (ideal para troca de ar 12 vezes por hora em
ambientes de até 26 m²)
• Ruído da velocidade máxima: 58 dBA (conforme IEC 60704)
• Redução de até 71% do ruído*
• Modelos compatíveis com chaminés complementares

Essas adequações – distância do motor aliada
às características técnicas – resultaram em uma
redução de até 71%* do ruído emitido pelo equipamento, que pode ser encontrado nas versões de
ilha e de parede. Ambas devem ser instaladas no
modo exaustor, com saída externa para os vapores
resultantes do cozimento. Com o mínimo de ruído
possível, a Coifa Dritta Split é capaz de apresentar
resultados excelentes na sucção de vapores, gorduras e odores, auxiliando o cozinheiro durante o
preparo das refeições de maneira cada vez mais
prática e confortável.

* Em comparação com o modelo tradicional New Dritta Isla Tramontina, considerado um dos mais silenciosos do mercado.
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[ PALAVRA DO CLIENTE ]

Santa Rosa (RS)
Na área social integrada, uma bancada se
estende do móvel da TV à cozinha, funcionando
como apoio para as refeições diárias

Refugio
encantador

Fotos: Marcelo Donadussi/Divulgação

O visual clean e acolhedor
ganha a cena neste charmoso
apartamento na capital gaúcha.
Cores sóbrias e soluções criativas marcam a composição

U

m espaço funcional e aconchegante para
receber a jovem moradora. Foi assim que
a arquiteta Camila Preissler idealizou cada
cantinho deste apartamento de 80 m² localizado
em Porto Alegre (RS), com mobiliário executado
pela Finger Santa Rosa. Conforme conta a cliente Eduarda Busanello, a intenção era desenvolver
um espaço prático para a sua rotina de estudante,
priorizando a área de estudos e também o espaço
de convívio, onde a cozinha aparece integrada ao
living através de uma bancada multifuncional. “A
decisão dos materiais, cores e texturas foi tomada
após conversa com a Finger, apoiada nas indicações da arquiteta”, explica a moradora, que adorou
a solução desenvolvida para a sala de jantar, com
canto alemão. No dormitório, a penteadeira conectada com o banco, em frente à janela, é um dos
cantinhos preferidos da cliente, que optou por tons
claros em contraponto com elementos industriais,
como a textura de cimento que pontua o hall.

aRQUITETA
CAMILA PREISSLER

Foto: Eduardo Liotti/Divulgação
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DI BENTO MÓVEIS E DECORAÇÕES
Av. Expedicionário Weber, 513
Centro, Santa Rosa (RS)
Tel.: (55) 3512-1617
dibento_moveis
lojadibento

O canto alemão do jantar otimiza a metragem, enquanto no dormitório,
o banco em frente à janela é ideal para os momentos de contemplação
Finger Magazin www.finger.ind.br
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Aracaju (se)

Espaço

de lazer

U

m espaço próprio para o convívio, especialmente pensado para o casal que adora desfrutar os momentos de folga no conforto
do lar. Com a integração da área social que envolve living, varanda e cozinha, o arquiteto Maicon
Amorin e a designer de interiores Andrea Fonseca
pensaram em detalhes modernos para atender às
expectativas da cliente Nicia Kelly Araujo Soares.

[ PALAVRA DO CLIENTE ]

PORTO ALEGRE (RS)

Recanto
do bebê

Soluções
criativas estão em destaque nesta
área social.
Para acomodar os
vinhos, uma adega moderna garante exclusividade
junto à cozinha

aRQUITETA
Vanderléia Gaspar

A base neutra
deste dormitório
infantil permite
que o ambiente seja
utilizado pela criança
durante todas as fases
de seu crescimento

Fotos: Lente Ativa Fotografia/Divulgação

U
Com o visual intimista obtido a partir do uso da madeira e
da iluminação quente, os profissionais optaram por mobiliário de linhas retas para trazer o toque moderno solicitado
pela cliente. Junto à ilha da cozinha, que funciona como bancada de refeições, uma adega supercriativa ganha a cena,
protagonizando o projeto. Os nichos angulares revelam
modernismo na composição, harmonizando com o ripado
escolhido para as portas do balcão gourmet. Já na cozinha,
um visual mais sóbrio ganha espaço, com mobiliário em tom
grafite e aéreos com portas espelhadas.

Fotos: Filippe Araújo/Divulgação
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DAUTORE MóVEIS
Av. Pres. Tancredo Neves, 225
Inácio Barbosa, Aracaju (SE)
Tel.: (79) 3249-4023
fingerdautore
dautoremoveis

m ambiente clean e moderno
para receber o novo integrante
da família. A suíte do bebê, assinada pela arquiteta Vanderléia Gaspar
com móveis executados pela Finger
Quintino, de Porto Alegre (RS), sugere
aconchego e tranquilidade em meio aos
tons neutros. O verde-menta surge nos
detalhes, ressaltando o caráter atemporal do projeto. Com as escolhas feitas
pela arquiteta junto aos clientes, o resultado que se observa é de um quartinho
que acompanhará o pequeno em todas
as fases de seu crescimento. Na área de
14 m² que contempla o dormitório, a
profissional explorou linhas retas e acabamentos sóbrios. Aproveitando o design em “L” do armário, uma das portas
tem acabamento espelhado, agregando
leveza na composição. A cama de apoio,
envolta por painel com iluminação indireta, poderá ser usada futuramente pela
criança. No banheiro, o jogo de cores
revela um espaço alegre e criativo, com
revestimento cerâmico em degradê,
combinando com os nichos e portas no
padrão verde brilho da Finger.

A cama de apoio poderá ser
utilizada pelo pequeno assim
que deixar o berço. Sobre
ela, nichos e prateleiras
garantem um toque
divertido no ambiente

Finger QuintINo
Rua Quintino Bocaiúva, 873
Porto Alegre (RS)
Tel.: (51) 3573-3770
fingerquintino
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Santa Maria (RS)

nossos clientes
Angelita Barbosa
da Fontoura e
Elton Tomazzetti,
com Juliana
Taborda, projetista
da grenoble

Fotos: Marcelo Kuczura/Divulgação

Paixao
por vinhos

Em um espaço de 6 m², ideias
funcionais ganham a cena
e permitem a acomodação
de até 238 garrafas de vinho

Casa

com afeto

Além do espaço para os vinhos, a arquiteta idealizou uma mesa de apoio
que pode ser fechada contra a parede quando não estiver em uso
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Grenoble Móveis Planejados
Orlando Fração, 118
Santa Maria (RS)
Tel.: (55) 3222-2280

Um painel vazado na área social delimita o espaço entre
sala de estar e jantar, sem interferir na unidade visual

Memórias de uma vida inteira
aparecem em harmonia com o mobiliário
moderno pensado para este apartamento

U

ma charmosa adega com grande capacidade
de armazenagem foi pensada pela arquiteta
Maria Otília Müller Klein para a residência de
Angelita Barbosa da Fontoura e Elton Tomazzetti.
Com execução da autorizada Finger de Santa Maria
(RS), a loja Grenoble Móveis Planejados, o mobiliário
tem visual imponente, destacado pelo painel Stark
utilizado na área onde foi preservada a imagem da
santinha, querida pelo casal. “Para evidenciar a volumetria do elemento, colocamos fitas de LED do chão
ao teto, criando uma luminosidade difusa no ambiente”, destaca Juliana Taborda, projetista da Grenoble. O projeto da adega, com apenas 6 m², tem
conceito funcional e permite abrigar até 238 garrafas de vinho na horizontal, apoiadas sobre duas
malhas de ferro pintadas de preto. Essa mistura de
materiais criou um visual rústico e imponente no espaço. “Na parte inferior, construímos cinco gavetões
com rodízios para abrigar 16 garrafas de espumante
em cada um, totalizando mais 80 espaços para armazenagem”, acrescenta a profissional. Como apoio
para queijos e vinhos, uma pequena mesa foi projetada pela arquiteta. Ela utilizou um tampo apoiado
sobre dois suportes Krok, permitindo que a mesa
fique contra a parede quando não for usada.

[ PALAVRA DO CLIENTE ]

Canoas (RS)

arquiteta
Roberta Ribeiro
Zignani

C

om a missão de transportar para o novo lar do casal Geltrude e Adelmiro Bortoncelo um pouco das
boas lembranças construídas na antiga residência
onde moraram durante toda a vida a dois, as arquitetas
Roberta Ribeiro Zignani e Marianna Gordini, do TOA_Traços Oficina de Arquitetura, priorizaram elementos neutros. A nova morada, um apartamento de 130 m², durante
a semana é habitada somente pelo casal, mas aos fins de
semana toda a família se reúne. Por isso, a profissional
deu prioridade às salas de estar e jantar. Inclusive, um dos
dormitórios existentes foi removido para aumentar a área
social. Já para o dia a dia, a copa ganhou um layout confortável, atendendo com praticidade às refeições rápidas. “Os
acabamentos escolhidos junto à loja Finger foram essenciais na busca pelo aconchego. Utilizamos amadeirados
com tampos Stark, além das portas provençais da cozinha,
trazendo um toque vintage para o espaço”, avalia Roberta. O mobiliário contemporâneo da Finger conversa com
os móveis antigos resFinger Canoas
Rua Liberdade, 215
taurados, criando uma
Canoas (RS)
atmosfera acolhedora
Tel.: (51) 3051-6248
fingercanoas
para a rotina familiar.

Fotos: Rodrigo B. Dreher/Divulgação
Finger Magazin www.finger.ind.br
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Palmeira das Missões (RS)

Ubiratã (PR)

[ PALAVRA DO CLIENTE ]

Fotos: Guilherme Vieira/Divulgação

Nos escritórios, o mobiliário de linhas retas proporciona funcionalidade. Destaque para os acabamentos
utilizados, ressaltando o visual rústico

O acabamento
em brilho dos
móveis acentua
o visual
moderno da
composição,
harmonizando
com as pastilhas
metalizadas que
revestem a área
da cozinha

Soluçoes
funcionais

Fotos: Kamila Botton/Divulgação

Na área do laboratório, tons neutros estão em evidência,
harmonizando com a proposta de trabalho do local
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Ambientes corporativos dentro de uma fazenda
ganharam visual moderno, atendendo com
praticidade à rotina dinâmica
da médica-veterinária

C

om modernidade, os ambientes projetados para a
fazenda da médica-veterinária Geisa Acatrolli conversam com a tecnologia empregada nos equipamentos que ela utiliza em seu dia a dia, na cidade de Palmeira das Missões (RS). Com assinatura da arquiteta Neuzéli Locatelli Schmitt, foram projetados sete ambientes,
além do laboratório de análises clínicas Vida Vet Sul, no
qual Geisa atua em parceria com a bioquímica Caroline
Martins. O mobiliário tem caráter funcional, com execução
da loja Móveis Pinhal, pensando na praticidade para a rotina. Cliente e arquiteta em conjunto com os profissionais
da autorizada Finger optaram por materiais de alta qualidade, visando à durabilidade e fácil limpeza. “Após um
ano do projeto finalizado e com uso intenso diário, observamos tudo como novo, não encontramos uma mancha ou risco nos móveis”, revela satisfeita a cliente. Outro
ponto forte é o visual aconchegante obtido através das
texturas, como
Móveis Pinhal
no acabamento
Av. Independência, 2253-2279
córten escolhido
Palmeira das Missões (RS)
Tel.: (55) 3742-3306
para os painéis.

Detalhes
E

especiais

Padrões modernos e revestimentos
elegantes ganham destaque
neste projeto, transformando a área gourmet
em um ambiente convidativo e acolhedor

spaçosa e moderna, a cozinha de 55 m² projetada
pelo arquiteto Kenon Dias revela elegância através dos detalhes escolhidos junto à cliente Dilsei
Boniatti Babinski, em Ubiratã (PR). O mobiliário, executado pela autorizada Finger da cidade, a loja Boniatti
Home Decor, segue as linhas retas, com acabamento sofisticado em tons neutros na versão brilho. Esse detalhe
ressalta a sofisticação do projeto, harmonizando com as
pastilhas metalizadas escolhidas para revestir uma das
paredes e a rodabanca da pia. Outro detalhe que chama
a atenção no projeto, agregando leveza e modernidade,
fica por conta das portas espelhadas dos aéreos e do
armário vertical ao lado da geladeira side by side. “Ficamos encantados com a qualidade do acabamento e as
opções de cores que encontramos na Finger. A cozinha
ficou exatamente como sonhávamos, um espaço amplo
e agradável, onde
Boniatti Home Decor
Rua Ernesto Novais
reunimos nossos
de Souza, 957
amigos e familiaUbiratã (PR)
Tel.: (44) 3543-2037
res”, destaca Dilsei.
Finger Magazin www.finger.ind.br
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Curitiba (PR)

Fotos: Dea Fylyk/Divulgação

Living
intimista

Neste projeto social, o amadeirado foi
escolhido para compor a sala de estar,
imprimindo aconchego sem
deixar a modernidade de lado

U

O painel ripado no padrão Berg garante a delimitação
do ambiente sem perder a unidade visual

ARQUITETOS
Carolene Coimbra
E Fabio Aguiar
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m projeto especial que reuniu grandes profissionais.
Foi com a parceria da Studio Versatile, autorizada
Finger em Curitiba (PR), que os arquitetos Carolene
Coimbra e Fabio Aguiar deram vida ao aconchegante living
do Lar Lisa – Lar Infantil Sol Amigo, na capital paranaense.
O espaço de 21 m² está localizado em uma das casas do lar,
composto por três construções que desde 2014 estão sendo
revitalizadas através do projeto Eco Design Social. Esta área
social é voltada ao lazer dos moradores. “As crianças utilizam o living para descanso e entretenimento com a família.
Por isso, pensamos no mobiliário retilíneo, de maneira que
o espaço possa ser bem aproveitado. Levamos em conta a
ideia de um ambiente aconchegante e com boa circulação”,
avalia a arquiteta. Para isso, os profissionais criaram uma
composição de cores e texturas que evidencia a sensação
de acolhimento. “Trabalhamos com cor na parede e no
mobiliário, com os padrões Berg, Ágata e Glatt, resultando em um ambiente suave e intimista com tons pastel nas
chapas”, acrescenta Fabio. Com excelente custo-benefício,
os móveis planejados, apesar das linhas retas e simples, imprimem beleza e modernidade. Essa proposta é ressaltada
com o uso de painel ripado no padrão Berg para demarcar
o hall, funcionando também como divisória entre o living e
o jantar. O móvel da TV tem estrutura rosada Ágata, neutralizada com o uso dos nichos em Glatt. “Ficamos muito
satisfeitos com essa composição, em contraste com as paredes azuladas que
Studio Versatile
Rua Dr. Brasílio Vicente
estimulam a trande Castro, 111, loja 01
quilidade e o sosseEcoville, Curitiba (PR)
Tel.: (41) 3335-9966
go”, diz o arquiteto.

[ PALAVRA DO CLIENTE ]

Brasília (DF)

Coraçao

ARQUITETA
Francisca
Antônia

da casa
Para uma família que
adora compartilhar
momentos na cozinha,
este projeto
une praticidade
e aconchego
com soluções
funcionais

Fotos: Frank Carvalho/Divulgação

C

om assinatura da arquiteta
Francisca Antônia e execução da
Finger Brasília, o projeto desta
cozinha foi pensado para valorizar os
momentos de convívio da família. Os
clientes, conforme explica a profissional, adoram estar reunidos, principalmente durante as refeições. Para isso,
a arquiteta aproveitou a metragem do
ambiente para desenvolver, além de
todo mobiliário funcional, uma confortável mesa para reunir a família durante almoços e jantares. Dessa forma,
o dia a dia fica mais prático e é possível
manter o convívio mesmo durante o
preparo das refeições.

CASTTA PLANEJADOS E INTERIORES
Shopping DF Century Plaza
Rua Copaíba, Lote 01, Torre A, Sala 2306
Águas Claras, Brasília (DF)
Tel.: (61) 3256-0705
fingerbrasilia

Tons neutros foram a escolha da arquiteta, com
o intuito de criar um espaço atemporal e acolhedor
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Nova Prata (RS)

[ PALAVRA DO CLIENTE ]

Brasília (DF)

Fotos: Divulgação

Fotos: Frank Carvalho/Divulgação

Cozinha
provençal
O visual romântico
das portas
provençais
encantou os clientes, que
não tiveram dúvidas ao
escolher este padrão para
o seu novo projeto

C

om o sonho de uma cozinha no
estilo provençal e conhecendo a
qualidade dos produtos Finger,
Arthur Spagnol não teve dúvidas ao escolher a Dalba Ambientes Planejados, na
cidade de Nova Prata (RS), para realizar
o projeto e a execução dos novos móveis de sua casa. Além do design vintage
das portas provençais, os clientes também desejavam um ambiente funcional,
para otimizar a rotina agitada com a filha.
“Pesquisamos muito para ter uma cozinha neste estilo e a Finger de Nova Prata
realizou nosso sonho. Estamos muito felizes com o resultado do projeto”, avalia
o cliente. O mobiliário mescla o tom claro
dos aéreos com a nuance escura utilizada nos armários inferiores, resultando
em um espaço harmônico e equilibrado.

Os aéreos se destacam com a cor branca, enquanto os armários
inferiores foram desenvolvidos em tom grafite, criando
uma composição moderna e sóbria para a cozinha
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Dalba Ambientes Planejados
Av. Pres. Vargas, 154
Nova Prata (RS)
Tel.: (54) 2121-9906

Office

moderno

NossAs clientes Gabriela
Marcondes (sentada) e Anna
Carolina Noronha

A mistura entre tons
claros e escuros, o efeito
do painel ripado
e a distribuição
dos ambientes
contribuíram para
o visual perfeito
deste escritório de
advocacia

U

m projeto sofisticado, que valoriza o conforto nos momentos
de trabalho. Este escritório de
advocacia exibe detalhes elegantes em
seus 89 m², refletindo a personalidade
das proprietárias Gabriela Marcondes e
Anna Carolina Noronha, que desejavam
um espaço dinâmico e funcional para o
local de trabalho. O mobiliário sob medida, executado pela autorizada Finger
de Brasília (DF), une com harmonia tons
claros e escuros, deixando em destaque
os ripados da recepção – o elemento
aparece tanto na porta quanto no balcão
de atendimento. Nas salas de trabalho e
reuniões, as linhas retas e os tons sóbrios
sugerem modernidade, sem deixar a seriedade e o profissionalismo de lado.

Os detalhes ripados
aparecem no balcão
de atendimento e na
porta que dá acesso
à área de trabalho

CASTTA PLANEJADOS E INTERIORES
Shopping DF Century Plaza
Rua Copaíba, Lote 01, Torre A, Sala 2306
Águas Claras, Brasília (DF)
Tel.: (61) 3256-0705
fingerbrasilia
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Foz do Iguaçu (PR)

[ PALAVRA DO CLIENTE ]

Sinop (MT)

Fotos: Divulgação

Fotos: Gabriela de Souza Gonçalves/Divulgação

Visual

harmônico
Em meio à composição clean,
detalhes elegantes marcam presença
neste apartamento, ressaltando
o visual sofisticado
desejado pela moradora

L
Na cozinha, os tons de cinza agregam contemporaneidade junto
aos eletros em inox. Como resultado, um espaço atemporal e
despojado que harmoniza com o restante da área social

nossa cliente Larissa Falaschi
e a Arquiteta Franciele Pedro
52
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proprietária da Trend Concept,
Lindair Chechetto

ocalizado em Foz do Iguaçu (PR), este
apartamento atende com funcionalidade à rotina dinâmica de sua moradora,
Larissa Falaschi. Conforme ela conta, todos
os detalhes do projeto, assinado pela arquiteta Franciele Pedro, foram prontamente
atendidos pela Trend Concept, autorizada
Finger da cidade, priorizando a cozinha e a
suíte com materiais de alto padrão. “Havia
uma necessidade de o projeto ser entregue
com rapidez e a loja cumpriu perfeitamente
com o prazo estabelecido. Além disso, também fiquei extremamente satisfeita com a
qualidade dos produtos e a excelência no
atendimento”, pontua a cliente. Além da
funcionalidade, a estética foi evidenciada a
partir de acabamentos modernos. Em harmonia com a atemporalidade dos tons de
cinza, a mistura entre a cor branca e a textura do couro atendeu ao projeto da arquiteta.

Trend Concept
Av. José Maria de Brito, 1594
Foz do Iguaçu (PR)
Tel.: (45) 3526-128
trendconceptfoz

No banheiro,
os tons
utilizados
ressaltam
o visual
atemporal,
sem deixar
a elegância
de lado

Família

reunida

Uma proposta clean e elegante
marca a cena neste projeto,
idealizado para moradores que
adoram compartilhar os momentos

C

om estética clean e atemporal,
o projeto desta residência foi
pensado para proporcionar conforto e praticidade na rotina dos moradores, que adoram desfrutar bons
momentos juntos. A cozinha e a sala
de TV, neste sentido, foram priorizadas,
conforme explica o cliente Sebastião
Ferreira Moura. “Somos todos muito
caseiros e desejávamos ambientes de
convívio aconchegantes, já que essa é a
área que mais aproveitamos em casa”,
diz. A família optou pela loja Finger, de
Sinop (MT), pela grande qualidade de
seus produtos e opções diferenciadas
de texturas e acabamentos. A garantia
de oito anos, conforme ressalta Moura, também foi essencial na tomada de
decisão. “Os materiais que escolhemos
são modernos e agregam beleza nos
ambientes”, diz o morador.

Na área social, a sala
de TV exibe linhas retas,
onde o painel moderno
harmoniza com os tons
dos móveis soltos

FINGER sINOP
Av. dos Tarumãs, 1224
centro, sinop (MT)
Tel.: (66) 3515-6620
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[ PALAVRA DO CLIENTE ]

“Optamos pela Finger
devido à variedade e
qualidade do material.
Pudemos escolher entre
várias opções em acessórios
e acabamentos.”

Lar, doce lar
A área social
integrada
tem seu pédireito duplo
valorizado
com o projeto
do home

Ambientes modernos marcam o projeto desta residência.
Em destaque está o mobiliário de linhas retas,
revelando atemporalidade em todos os cômodos
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Fotos: Guilherme Vieira/Divulgação

Ubiratã (PR)

A

proposta contemporânea dos ambientes
assinados pela arquiteta Maysa Sandri
Boniatti, proprietária da autorizada Finger
de Ubiratã (PR), a Boniatti Home Decor, encantou os clientes desde as etapas iniciais do projeto.
“Optamos pela Finger devido à variedade e qualidade do material. Pudemos escolher entre várias
opções em acessórios e acabamentos”, avalia o
cliente Aparecido Alves de Araújo. As peculiaridades de cada ambiente foram evidenciadas com
o mobiliário, como na sala de estar, onde o pédireito duplo ganhou ainda mais imponência a
partir do projeto do home, com painel em tons
amadeirados. Na cozinha, a proposta moderna
em tons de cinza e bancada em Silestone azul revela um visual mais despojado e criativo, indo ao
encontro do que era sonhado pelos moradores.
Já no dormitório da filha mais nova, a atmosfera
feminina marca presença nos detalhes da decoração, evidenciados a partir do mobiliário de linhas
retas, cores sóbrias e design atemporal, que poderá ser usado por ela até a fase adulta. “Adoramos cada cantinho da nossa casa, que além de
linda ganhou espaços funcionais que podem ser
aproveitados com conforto em diferentes momentos do dia”, acrescenta o cliente.

Boniatti Home Decor
Rua Ernesto Novais
de Souza, 957
Ubiratã (PR)
Tel.: (44) 3543-2037

No dormitório
da filha, os tons
sóbrios foram
escolhidos para
preservar a
atemporalidade
do ambiente
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[ PALAVRA DO CLIENTE ]

Recife (PE)
O padrão
branco da
cozinha revela
modernidade
no ambiente,
permitindo
detalhes mais
ousados, como
o revestimento
metálico junto
à bancada de
refeições

Fotos: Débora Nascimento/Divulgação

U

Sonho

realizado
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Com estilo atemporal, este apartamento
compacto ganhou projeto funcional,
livre de modismos e tendências
passageiras. Seja para o relax ou para
confraternizar, cada ambiente foi pensado para
atender às necessidades do casal de moradores

m lar aconchegante e pronto para
receber seus moradores após um
dia de compromissos e responsabilidades. Com o intuito de criar um espaço acolhedor para os clientes, o arquiteto Marcelo Teixeira tirou partido dos
tons neutros para compor este imóvel
de 58 m² localizado na capital pernambucana. Além de proporcionar conforto
ao casal, os ambientes deveriam ser funcionais para os dias de casa cheia. Com
linhas atemporais, os móveis sob medida executados pela Finger Casa Forte
são caracterizados pelos acabamentos
claros, criando a sensação de amplitude.
Na área social, atendendo ao sonho da
moradora, a cristaleira com porta reflecta bronze imprime elegância e leveza na
composição, ganhando destaque junto ao mobiliário. “Optamos pela Finger
pelo respeito ao projeto inicial. Tudo saiu
conforme o previsto, exatamente como
foi planejado”, avalia o arquiteto Marcelo
Teixeira. Para os moradores, o resultado
final simboliza a realização de um sonho.
“Em nossa casa encontramos conforto,
aconchego e funcionalidade para receber amigos e familiares”, aponta o cliente
Pedro Advincola Falcão Filho.

Finger Casa Forte
Av. Dezessete de Agosto, 863
Casa Forte, Recife (PE)
Tel.: (81) 3034-1449
fingercasaforte
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[ PALAVRA DO CLIENTE ]

João Pessoa (PB)

Neste apartamento, o jogo de cores e texturas revela
contemporaneidade. O mobiliário de linhas retas em tom cinza
harmoniza com o amadeirado e portas espelhadas na cozinha

Arquiteta Kaline Tomé

Entre

do layout dos ambientes ao mobiliário. Com execução da
loja Finger autorizada na capital paraibana, os móveis sob
medida otimizam a metragem disponível, criando ambientes onde a praticidade e o conforto dos usuários são colocados em primeiro lugar. Das linhas retas ao charme das
portas provençais, a arquiteta conta que a qualidade e a inovação dos produtos Finger foram pontos decisivos na escolha dos móveis. “Também destaco o excelente atendimento
e a rapidez tanto na
execução do projeFinger João Pessoa
Av. Epitácio Pessoa 830
to quanto na monJoão Pessoa (PB)
tagem dos móveis”,
Tel.: (83) 3244-5000
avalia Kaline.
fingerjoaopessoa

estilos

Do clássico ao despojado,
projetos que se voltam à personalidade
dos moradores ganham a cena
nestes apartamentos, sob o olhar
atento da arquiteta

P
Fotos: Vilmar Costa/Divulgação
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rojetos aconchegantes que se voltam ao estilo e às necessidades de cada morador. Foi
assim que a arquiteta Kaline Tomé pensou
estes dois apartamentos de 70 m² localizados em
um mesmo edifício residencial em João Pessoa
(PB). Embora cada um apresente estilo próprio,
seja clássico ou mais contemporâneo, ambos foram idealizados para harmonizar com a personalidade de seus usuários. Além disso, é possível
observar a funcionalidade, que marca presença

Fotos: Vilmar Costa/Divulgação
Finger Magazin www.finger.ind.br
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[ Mostras – I’Casa ]

São José do Rio Preto (SP)

Os tons neutros do mobiliário sob medida
funcionam como base para o projeto, pensado para
estimular a sensação de bem-estar nos visitantes

bemestar
Uma área social que valoriza a sensação
de aconchego a partir das texturas
naturais. Além do espaço de estar, um
charmoso bar com adega ganha a cena
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A

ssinado pela arquiteta Marianna Vetorazzo Haddad,
este ambiente de 50 m² fez parte da mostra I’Casa, realizada no Shopping Iguatemi de São José do Rio Preto
(SP). De acordo com a profissional, o intuito do projeto foi
revelar ao público soluções reais para um living aconchegante,
de forma que todos possam aplicar as ideias em suas próprias
casas. Com visual contemporâneo, o mobiliário sob medida
executado pela Lineare, autorizada Finger em São José do Rio
Preto, funciona como uma base atemporal, revelando a essência elegante do ambiente. “Os tons claros trazem a sensação
de tranquilidade, enquanto os amadeirados da Finger revelam
a textura imponente da madeira, exatamente como pensei no
projeto inicial”, pontua Marianna. Além da estante com nichos
geométricos, a adega personalizada ganha destaque junto ao
bar. Um despojado jardim vertical garante o frescor desejado
para o espaço, harmonizando com a paleta de cores.

A estante com nichos geométricos revela
o conceito contemporâneo do projeto,
sem deixar a elegância de lado

Lineare
Av. Pres. Juscelino K. de
Oliveira, 5000, sala 504
São José do Rio Preto (SP)
Tel.: (17) 99129-0707

Fotos: Xavier Neto/Divulgação
Finger Magazin www.finger.ind.br
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[ DECORADOS ]

Lajeado (RS)

Estilos
que se encontram

Nesta área social integrada,
a moderna estante com
estrutura metálica garante
a unidade visual do projeto.
A base neutra deixa em destaque o
tom esmeralda escolhido para o sofá

Foto: Renan Constantin/Divulgação

Fotos: Artur Pretto/Divulgação

Arquiteta
Rosana Dullius

A

ssinado pela arquiteta Rosana Dullius em um edifício da Construtora Jachetti, em Lajeado (RS), este
apartamento decorado revela soluções
funcionais para diferentes estilos de clientes. A área social é caracterizada pela integração entre os ambientes de estar, jantar
e cozinha. Materiais nobres e texturas despojadas imprimem sofisticação, sem deixar
o aconchego de lado. Enquanto o volume
da lareira, revestido com porcelanato polido remetendo à textura do concreto, revela jovialidade, o acabamento amadeirado
presente no mobiliário e em ripados iluminados reforça o estilo elegante e atemporal
da composição. Com execução da autorizada Finger de Lajeado (RS) Mari Perin, os
móveis sob medida acentuam a versatilidade do imóvel, unindo padrões neutros
à estrutura metálica que envolve painéis e
nichos em toda a extensão do living. No
lavabo, a textura do cimento aparece nos
porcelanatos, do piso às paredes, em um
contraste perfeito com a bancada amadeirada que sustenta a cuba sobreposta.

A ampla estante que preenche ambas as laterais do living tem estrutura metálica
e nichos amadeirados, revelando a proposta atemporal e despojada do projeto
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Mari Perin
Rua Sen. Alberto Pasqualini, 2126
Lajeado (RS)
Tel.: (51) 3709-1114
finger.mariperin

A textura amadeirada reflete suavidade e elegância na composição, em um contraste perfeito com a estrutura metálica que se estende da cozinha à sala de estar
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[ DECORADOS ]

Lajeado (RS)

[ DECORADOS ]

Lajeado (RS)
A área social integrada valoriza os momentos
de convívio, com mobiliário clean e elegante

O generoso painel ripado foi utilizado em toda
a extensão da área social, funcionando como
um elemento unificador entre os ambientes

Arquiteta
Giovana
Munhoz

No lavabo,
o painel
ripado
revela sofisticação
mantendo
a atemporalidade
do projeto

Rotina
P

Versátil e
atemporal

dinâmica

C

om aproximadamente 210 m², este apartamento
decorado da Construtora Jachetti é um convite aos
momentos de convívio. Com assinatura da arquiteta
Sandra de Almeida e da designer Taís Reginatto, o projeto
valoriza a área social, onde fica um amplo living com lareira,
jantar e área gourmet. Com excelentes referências obtidas a
partir de experiências anteriores, as profissionais não tiveram
dúvidas ao trabalhar junto à Finger, com a autorizada Mari
Perin na cidade de Lajeado (RS). Para tanto, a dupla pensou em soluções funcionais capazes de atender aos variados gostos do público que circula pelo local. “Optamos pelo
elegante contraste entre o claro e o escuro, sem abusar dos
amadeirados. Como resultado, uma atmosfera sofisticada,
com cores pontuais na decoração”, avalia Taís.

ensando em atender com dinamismo às necessidades da vida moderna, coube à arquiteta Giovana
Munhoz trazer soluções funcionais para este apartamento decorado de 80 m² na cidade de Lajeado (RS).
O ponto de partida foi a integração da área social, com
ambientes amplos e práticos para facilitar a rotina. Conforme conta Beto Jachetti, da Construtora Jachetti, responsável pelo empreedimento, o mobiliário executado

Os tons de cinza do mobiliário às paredes
revelam contemporaneidade e proporcionam
um visual clean em todo o apartamento

Fotos: Artur Pretto/Divulgação
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pela Mari Perin, autorizada Finger na cidade, foi essencial
neste resultado. “Propomos um ambiente versátil, capaz
de receber diferentes estilos de vida. A partir dos tons
neutros e terrosos do mobiliário, trouxemos pontos de
cor na decoração”, diz. Entre os destaques, ele cita o móvel da TV, um grande painel ripado que interliga toda
área social, evidenciando a proposta contemporânea do
apartamento. “O que mais nos surpreendeu em relação
à Finger é que, apesar de serem móveis planejados, não
são engessados, e assim podemos pensar nas melhores
soluções para o espaço”, avalia Jachetti.

Fotos: Artur Pretto Junqueira/Divulgação

Mari Perin
Rua Sen. Alberto Pasqualini, 2126
Lajeado (RS)
Tel.: (51) 3709-1114
finger.mariperin

Arquiteta
Sandra de
almeida e
designer Tais
Reginatto

Beto
Jachetti,
Mari Perin e
Marcio Dick
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[ SHOWROOM ]

PORTO ALEGRE (RS)

FingerQuintino

N

ovos ares para o showroom da Finger Quintino, em Porto Alegre (RS). Totalizando 300 m² em dois andares, a loja teve seu visual completamente repaginado, com o intuito de valorizar, segundo a proprietária Márcia Boniatti,
os lançamentos Finger. O primeiro pavimento, com assinatura da arquiteta Aclaene
de Mello, revela soluções funcionais desde a área de atendimento até os espaços
modernos, com home theater, dormitório, closet, cozinha e espaço gourmet. Já no
mezanino, sob autoria da arquiteta Bruna Marcon, ganha a cena um loft cosmopolita
e elegante, onde a funcionalidade do layout chama a atenção. Compõem a área,
ainda, a sala da direção, em tons sóbrios, e o estúdio Living, onde o tom rosado do
padrão Ágata dita o estilo do projeto junto à neutralidade do ripado em Berg.
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Acima, a cozinha provençal na cor branca sugere
leveza e atemporalidade junto ao amadeirado.
Ao lado, destaque para o studio living, com
os padrões ágata e berg e metalon rosé

Fotos: Adriana Granado/Divulgação

Finger QuintINo
Rua Quintino Bocaiúva, 873
Porto Alegre (RS)
Tel.: (51) 3573-3770
fingerquintino
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[ SHOWROOM ]
Fotos: Divulgação

CURITIBA (PR)

Compromisso
ambiental

[ SHOWROOM ]

SÃO PAULO (SP)
Fotos: Ezequiel Persil/Divulgação

O

s sócios Luciana e Ranieri Krambeck – arquiteta e engenheiro eletricista, respectivamente – do Studio Versatile, autorizada Finger
em Curitiba (PR), comemoram o sucesso do espaço na capital paranaense. O edifício Eurobusiness, no qual a loja está situada, é o primeiro
empreendimento da região sul do país a receber o selo LEED Platinum pela
United States Green Building Council (USGBC), de Washington (EUA). Esta
certificação comprova a eficiência do edifício no que diz respeito à economia
de recursos naturais e ao emprego de tecnologias na obra, resultando em
baixo custo operacional e impacto ambiental. Visando um futuro melhor,
além de consumir 50% menos energia, o Eurobusiness é autossuficiente em
água, economizando até 100% do recurso natural. Entre os destaques da
construção está o telhado verde formado por dois jardins de plantas macrófitas que totalizam 170 m². Esse grande elemento está colocado sobre uma
cisterna capaz de reutilizar a água proveniente da chuva para uso nos serviços do prédio, como limpeza e sanitários. O Studio Versatile conta com uma
equipe qualificada de arquitetos e designers focados na elaboração de projetos personalizados para atender aos sonhos de cada um de seus clientes.

Studio Versatile
Rua Dr. Brasílio Vicente
de Castro, 111, loja 1
Ecoville, Curitiba (PR)
Tel.: (41) 3335-9966
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A certificação LEED reconhece
a liderança ambiental na
construção, valorizando
aquelas que priorizam soluções
verdes da obra ao resultado final

R

epresentante da Finger em São Paulo (SP), o novo
espaço localizado no bairro Morumbi apresenta
ao público todos os lançamentos e os principais
carros-chefes da marca. Mobiliário de alto padrão,
tecnologia, inovação e um vasto portfólio de acabamentos, cores e materiais impressionam no showroom
paulista de 250 m² comandado por Mayra Costa.

unindo lançamentos e carros-chefes
da Finger, o showroom de Morumbi
apresenta soluções funcionais em
seus ambientes, além de diferentes
possibilidades de aplicações

Finger
Morumbi

Finger Morumbi
Rua Doutor Luiz Migliano, 272
Bairro Jardim Vazani/Morumbi, São Paulo (SP)
Tel.: (11) 4210-4848
fingermorumbi
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[ SHOWROOM ]

Criciúma (SC)

Fotos: Cleber Bonotto/Divulgação

I

naugurado no primeiro semestre de 2019, o novo espaço Finger em Criciúma (SC) reúne o que há de mais
inovador no segmento mobiliário, com novidades em
padrões, acabamentos e tecnologia. Sob o comando da
arquiteta Nathalia Bilibio Schwinn e Bruno Schwinn, o
showroom de 250 m² tem ambientes funcionais, que
permitem a interação do público a partir da experiência.

Novidade
em Criciúma
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os proprietários Nathalia Bilibio
Schwinn e Bruno Schwinn

Grupo NB – Finger Criciúma
Av. Santos Dumont, 1867 - Sala 11
Santa Bárbara, Criciúma (SC)
Tel.: (48) 3413-5232

neste ambiente, o padrão rosado ágata sugere leveza e modernidade, com soluções funcionais no layout do mobiliário
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[ SHOWROOM ]

SÃO PAULO (SP)

Edy

Planejados

[ SHOWROOM ]

CAXIAS DO SUL (RS)

todos os ambientes de uma casa ganham espaço
no novo showroom da serra gaúcha, revelando
tendências e novidades do segmento

C

om 52 anos de tradição, a Edy Planejados, representante da Finger em São Paulo (SP), está de cara
nova. O novo showroom com 350m², localizado no
Shopping Lar Center, surpreende o público com as novidades 2020. Design contemporâneo, padrões com superfícies texturizadas e acabamentos de alta tecnologia e
sofisticação compõem as tendências que a Edy apresenta,
para que as pessoas possam inovar em seus projetos.

Fotos: Thom Life Style/Divulgação

Studio
Living

C

ompacto e moderno, o novo espaço Finger
em Caxias do Sul (RS) foi inaugurado em junho de 2019, apresentando ao público da Serra Gaúcha soluções surpreendentes em mobiliário
planejado. Com ambientes modernos desenvolvidos
pela equipe junto aos diretores, o showroom do Studio Living tem 78 m² e é composto por ambientes
completos de uma casa. “Trabalhamos com o método de Design & Build, o qual permite uma garantia
de solução turnkey, incluindo tudo, do design à conclusão do trabalho. Essa abordagem abrange todas
as etapas, como consultoria, planejamento, conceito, workspace, organização dos espaços, orçamento,
contratação de subcontratados procedimentos administrativos, coordenação, montagens e faturamento”, explica um dos gestores.

Ambientes modernos para diferentes estilos de público ganham
a cena no amplo showroom paulista. O espaço é ambientado em
dois andares, apresentando uma ampla variedade de opções
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Edy Planejados
Av. Otto Baumgart, 500 – Loja 250
Piso 1 - Vila Guilherme - São Paulo
Tel.: (11) 2252-2368 / (11) 97510-1434
edyplanejados
www.edyplanejados.com.br

Studio Living
Rua Alfredo Chaves, 1208, sala 208
Caxias do Sul (RS)
Tel.: (54) 3066-0404 / 3066-0505
studiolivingcaxias

Fotos: Egge Agência Digital/Divulgação
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[ SHOWROOM ]

ITAPEMA (sc)

Fotos: Julia Glara Design/Divulgação

Um show de padrões,
cores e acabamentos
para inspirar novos
projetos em Itapema
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Fotos: Antônio Morari Fotografias/Divulgação

Finger
Itapema

Edson Finger, Lisiane Morari Mahl,
Cleomar Luis Mahl, Márdioli Morari
Mahl e Rovani Lorenzzon

E

m 2019, o estado de Santa Catarina ganhou mais
uma representante Finger. A nova loja, localizada
na bela praia de Itapema, é composta por ambientes sofisticados, que apresentam aplicações de padrões,
acabamentos e acessórios para o mobiliário planejado.
Estar próximo aos clientes, com soluções personalizadas
para atender a diferentes necessidades, é o grande objetivo do espaço, conforme pontuam Lisiane Morari Mahl,
Cleomar Luis Mahl e Márdioli Morari Mahl.
Finger Itapema
Rua 274, 307
Meia Praia, Itapema (SC)
Tel.: (47) 3368-9494
fingeritapema
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[ SHOWROOM ]

Neste ambiente, diferentes aplicações dos
padrões Finger surgem para inspirar os clientes
em espaços funcionais e aconchegantes

Assunção (Paraguai)

[ SHOWROOM ]

Foz do Iguaçu (PR)

Diferentes padrões e possibilidades de uso aparecem
no novo showroom de Foz do Iguaçu

Sem fronteiras
P

ara a inovação não há limites: com grande alegria, a Finger inaugurou em 2019 seu primeiro showroom em solo
paraguaio. A novidade localizada na cidade de Assunção
está dando o que falar. De acordo com o proprietário da Factor Home Office Jimmy Javier Colturi Ingles, a loja de 100 m²
apresenta soluções modernas para toda a casa, incluindo os
mais recentes lançamentos da Finger. A linha Provençal Berlin é um dos destaques, contrastando com o belíssimo painel
Stark na cozinha que embeleza a vitrine.

Fotos: Divulgação

A proprietária
Lindair Checheto
com Edson Finger

Trend
Concept

Junior e Edson
Finger com
a equipe da
Factor Home
Office e o
proprietário
Jimmy Javier
Colturi Ingles

Finger Assunção
Federación Rusa, 1130
Assunção, Paraguai
Tel.: (0986) 776-222
factormuebles
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I

naugurada no primeiro semestre de 2019 em Foz
do Iguaçu (PR), a Trend Concept recebe os paranaenses em um belo showroom, sob a direção de
Lindair Checheto. O espaço é composto por ambientes funcionais, que demonstram a tecnologia alemã
aliada a tendências inovadoras do design, inspirando
projetos exclusivos para diferentes perfis de clientes.

Trend Concept
Av. José Maria de Brito, 1594- Sala 02
Jardim Central - Foz do Iguaçu
Tel.: (45) 3526-1287
trendconceptfoz

Fotos: Nathan Anderson/Divulgação
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[ DESIGN ]

[ MULTIMÍDIA ]

Tapete TUFTY, design
assinado por Laureline
Galliot para Nodus

Roma

Direção Alfonso Cuarón | Gênero Drama

Premiado com o Leão de Ouro de melhor filme no
Festival de Veneza 2018, o longa-metragem escrito e dirigido pelo mexicano Alfonso Cuáron, que
levou a estatueta de melhor diretor no Oscar pelo
filme, está disponível na plataforma Netflix. O drama rodado em preto e branco se passa no início
da década de 1970, ambientado no bairro Colonia
Roma, na Cidade do México. Autobiográfica, com
referências da infância do diretor, a produção conta o dia a dia de uma família de classe média, sendo Cleo, uma das empregadas, interpretada por
Yalitza Aparicio, a protagonista da história.
cofre
Piggy Bank

O tempo da
cerâmica

Bule de
chá Jug

texto Kellyn boniatti | foto Nodus e Laureline Galliot/Divulgação

Toque francês

De Paris para o mundo,
a jovem Laureline Galliot
está entre o time de Rising
Talents da 25ª edição
da Maison&Objet Paris.
Peças multicoloridas
revelam a criatividade
de seu traçado
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H

omenageada entre os Rising Talents da Maison&Objet Paris de janeiro deste
ano, a francesa Laureline Galliot é o nome por trás de criações de tirar o fôlego.
Apaixonada por cor e tecnologia, a jovem criativa une esses dois universos na
criação de peças ousadas, onde o colorido de seu acabamento é que dita o estilo da
produção. “Quero virar de cabeça para baixo o paradigma que diz que a cor é apenas
um toque final. Eu trabalho com isso como material”, avalia. Seu processo de criação
não poderia ser mais atual: a partir de um iPad ou fones de ouvido de realidade virtual,
um software utilizado para animação de desenhos animados transforma os traços
criados pelos dedos de Laureline em obras de arte. Ao vê-la trabalhando, a habilidade
com que executa cada movimento revela-se uma verdadeira coreografia. Impressionante. Coincidência ou não, a jovem já foi dançarina e colorista antes de ingressar
na ENSCI Les Ateliers, em Paris, onde cursou design de produto. E o mais divertido
desse processo é que ela sequer imagina, antes da finalização do desenho, qual será
a forma final de seu produto. Surpresa atrás de surpresa, à medida em que a designer
executa cada linha, a imagem final do produto vai se moldando. “Uma máquina que
cria formas geométricas perfeitas me estressa. Quero reeducar os olhos para formas
mais orgânicas e menos industriais”, diz. Entre suas peças mais emblemáticas estão
cerâmicas multicoloridas e o fascinante tapete Tufty, fabricado pela Nodus.

Autora Denise Stewart
Editora Superbacana+

Considerada uma das
ceramistas mais requisitadas do país, Denise
Stewart tem sua obra
retratada no livro O
Tempo da Cerâmica. A
profissional, responsável pela criação de centenas de peças entre utilitários, esculturas e objetos decorativos, apresenta
seu trabalho a partir de 168 fotos artísticas clicadas
por André Nazareth, retratando todas as etapas de
fabricação, da matéria-prima e ferramentas utilizadas até as amostras de cores e esmaltação. “Quem
é perfeccionista como eu entende o quanto é apaixonante entrar em um universo onde a imperfeição se faz presente, onde erros e acertos podem
ser desfeitos com apenas um movimento. Não há
certezas para quem trabalha com barro – somente
o desejo de chegar a algum lugar”, diz a ceramista.
O livro de 274 páginas tem abertura assinada pela
jornalista Clarissa Schneider, antecedendo os cinco
capítulos: barro, cerâmica, objeto, encontro e Lia
Siqueira por Denise Stewart.
Fotos: Divulgação

Coisa mais linda
Direção Heather Roth e Giuliano Cedroni
Gênero Drama/Romance

Uma das séries brasileiras mais populares na Netflix, Coisa Mais
Linda tem sua história contada a partir de 1959, quando a personagem Maria Luiza (interpretada por Maria Casadevall) parte de
São Paulo para o Rio de Janeiro. A sonhada mudança para a então
capital brasileira se transforma em um pesadelo assim que a jovem
desembarca na cidade, ao descobrir que seu marido fugiu levando
todo o seu dinheiro. Ainda assim, ela opta por ficar em solo carioca
e, com a ajuda das amigas Adélia (Pathy Dejesus) e Thereza (Mel
Lisboa), abre um clube de música, onde a bossa nova embala as
noites. Enfrentando todos os desafios que uma mulher encontraria
na virada da década, Malu luta para vencer o machismo enraizado
na sociedade. No elenco da primeira temporada ainda estão Fernanda Vasconcellos, Ícaro Silva e Leandro Lima.
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@eutambemdecoro

Comandado pela arquiteta Carla
Picon, o blog de decoração Eu
Também Decoro tem um perfil
muito criativo no Instagram. Com
mais de 470 mil seguidores, a
página reúne posts inspiradores
em diferentes estilos de décor,
com dicas de ambientes que
transitam dos mais despojados
aos clássicos. Ideias de
revestimentos inusitados,
lançamentos do mercado e até
mesmo inspirações para mesa
posta e organização da casa
fazem parte de suas postagens.

Sun Seeker
Seja para projetar uma casa,
decidir sobre a distribuição
dos ambientes ou mesmo
para escolher um novo imóvel
para compra, a orientação
solar é um fator que deve ser
sempre analisado. Saber onde
o sol bate de acordo com os
períodos do dia é importante
até mesmo para a realização
de tarefas, como optar pelas
espécies de plantas mais
adequadas para o jardim.
Para essas escolhas, o app
Sun Seeker promete uma
grande ajuda. Ele auxilia o
usuário a compreender
sobre a incidência do sol,
mostrando a posição
e os horários de maior
incidência de luz no
local desejado, além de
informar a hora exata em
que o sol nasce e se põe.

StudioM4
Arquitetura
Com vídeo novo toda semana, o canal
comandado pela arquiteta Imira de Holanda,
do StudioM4 Arquitetura é inspiração para todos
os apaixonados por arquitetura – dos leigos aos
profissionais. Soluções para problemas comuns
em obras, acompanhamento de projetos,
novidades em revestimentos e combinações de materiais, além de muitas
ideias criativas para todos os
ambientes da casa são assuntos
abordados por lá.

Revestindo a casa
Formada em design de interiores e marketing, Lilian Santos
está á frente do blog Revestindo a Casa, no qual
compartilha informações importantes sobre a escolha
de revestimentos, acabamentos e a especificação de
materiais na obra. Com ampla experiência em lojas
desse segmento, Lilian tem dicas que abordam desde a
praticidade até a estética, com o intuito de fornecer dicas
necessárias para evitar problemas comuns em obras.
www.revestindoacasa.com.br
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