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Eucatex está na CASACOR Espírito Santo

Painéis, rodapés e pisos laminados se destacam em seis ambientes da mostra
A Eucatex participa da 23ª CASACOR Espírito Santo, que segue até o dia 28 de novembro no Clube
Álvares Cabral, em Bento Ferreira, na cidade de Vitória. O evento reúne profissionais de
arquitetura, design de interiores e paisagismo que se inspiraram no tema “Casa Viva” para compor
os ambientes, sendo que seis deles utilizaram produtos da Eucatex: pisos laminados Eucafloor,
rodapés e painéis MDF.
A mostra apresenta beleza, criatividade, estilo, sofisticação e sustentabilidade. Confira os
ambientes!
Galeria Sérgio Rodrigues e Hall de Entrada – IAB ES – Arquitetos Daniela Caser e Geraldo
Lino

A Galeria Sérgio Rodrigues é um projeto do Instituto dos Arquitetos do Brasil – Departamento
Espírito Santo (IAB ES) -, assinado pelos arquitetos Daniela Caser e Geraldo Lino, com curadoria do
mobiliário feita pela Stampa. Está dividida em três ambientes de 15m² com divisórias e vidros que
criam um efeito zig-zag. Além da icônica poltrona Mole, que completou 60 anos no último ano, a
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galeria traz várias peças do designer, como a cômoda Bianca, poltronas Oscar, Tonico, Diz e Kilin,
cadeiras Cantu e o banco Mocho. Na galeria, os profissionais optaram por utilizar o piso laminado
Eucafloor Gran Elegance no padrão London, já no hall de entrada, o escolhido foi o padrão New
York. Nos dois ambientes a combinação foi feita com rodapé Estilo Branco Max 100mm.
Home Office com Lavabo – Arquiteta Renata Tristão

foto: divulgação Eucatex

No Home Office com Lavabo, a arquiteta Renata Tristão trouxe a proposta de que trabalhar em casa
pode possibilitar maior integração com a família sem afetar a produtividade. Tudo isso com um
ambiente delicadamente projetado para trazer conforto, funcionalidade e beleza ao dia a dia.
O destaque principal fica por conta da estante feita com os painéis Eucatex MDF Eucafibra Lacca
Cetin Preto Ônix e o Eucafibra Lacca Cetin Verde Noronha, com prateleiras em cubos alternados
diagonais trazendo movimento e beleza ao ambiente.
Galeria do Artesanato – Arquitetas Letícia Costa, Carol Ferrari e Vanessa Xavier

Release para imprensa

foto: divulgação Eucatex

O ambiente Galeria do Artesanato, projetado pelas arquitetas Letícia Costa, Carol Ferrari e Vanessa
Xavier, traz a exposição de peças elaboradas por artesãos capixabas participantes do projeto Brasil
Original, uma parceria do Sebrae Espírito Santo com o Sebrae Nacional. O espaço de 90m² abusa
de linhas retas, luzes e sombras. No chão, as profissionais optaram por utilizar o piso laminado
Eucafloor Gran Elegance no padrão Concreto.
Loja dos óculos – Arquiteta Larissa Cabral
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A loja projetada pela arquiteta Larissa Cabral para a Ótica Sonótica, prima pela inovação, fugindo
do conceito convencional deste tipo de espaço. As vitrines feitas com painel Eucatex MDF Eucafibra
BP Elmo Macciato, no acabamento Matt Plus, com iluminação indireta, acomodam perfeitamente
os óculos expostos nas prateleiras.
Joalheria – Designer de interiores Juliana Magnago, arquiteta Manuela Perim e artista
plástico Moacyr Travaglia

foto: divulgação Eucatex

Em sua primeira participação na CASACOR Espírito Santo, o trio de profissionais que assina a
Joalheria apresenta sua interpretação do tema “Casa Viva” num espaço de 77m² onde predomina a
utilização de materiais naturais. Para valorizar a exposição das joias, eles optaram por utilizar uma
marcenaria com design arrojado e sofisticado em painéis Eucatex MDF Eucafibra Lacca Cetin
Grafite Intenso, BP Natural Wood Carvalho Coimbra (teto), BP Natural Wood Italian Noce e Lacca
AD Cinza Itália.
Home Fragrances

Release para imprensa

foto: divulgação Eucatex

Lembrando as antigas perfumarias, mas com um toque contemporâneo, o espaço Home Fragances
foi concebido pela designer de interiores Fabrícia Nunes e pela arquiteta e urbanista Romina
Passos. Com 41m², a loja funcional apresenta um mix de produtos da sofisticada marca catarinense
Mels Brushes, especializada em fragrâncias para casa. O ambiente segue o conceito de lojas alto
padrão, utilizando aço em suas estruturas personalizadas. O piso utilizado é o laminado Eucafloor
Canyon Black Oak, da Eucatex, com veios bem trabalhados que sugerem um amadeirado antigo e
natural de cor marcante.
Eucatex
www.eucatex.com.br
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/EucatexOficial
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Serviço
CASACOR Espírito Santo
Período: até 28 de novembro de 2018
Local: Clube Álvares Cabral
Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória - ES
Horários: Terça a sexta-feira, das 14h30 às 21h30 / Sábado das 13h às 21h30 / Domingos e
feriados das 12h às 20h

