Eucatex está em mais de 20 ambientes da Morar Mais Por Menos em BH

Até 25 de setembro, a cidade de Belo Horizonte é palco de mais uma edição da
mostra Morar Mais Por Menos, que conta com a presença da Eucatex em mais de 20
ambientes. Criada com o intuito de reunir inspirações para quem vai decorar sua
primeira casa, a mostra reúne ideias criativas e inovadoras, mostrando que para
compor bem um lar não é preciso gastar muito.
Confira alguns destaques da mostra, que contam com os pisos laminados e vinílicos
Eucafloor, bem como com os painéis MDF Eucatex.
Adega | Roberta Nágella

A proposta desta adega foi criar um ambiente sóbrio, intimista e elegante, usando
materiais alternativos, como uma feita de luminária de rolhas de vinhos, especialmente
para a mostra. O espaço segue as últimas tendências de cores na decoração, com
painéis em MDF da Eucatex, nos padrões Lacca Cetin Fumê e Lacca AD Café
Treviso.
Escritório Multiuso | Cláudia Martins e Vanessa Barbosa

Funcional e aconchegante, o escritório é usado também como quarto de hóspedes,
aproveitando ao máximo o espaço para armários, com um projeto criativo de

marcenaria. No piso, o padrão Rovere Sbiancato, da linha de laminados Elegance
Eucafloor compõe a paleta de tons claros, além do padrão Lacca AD Fumê em painéis
de MDF Eucatex.
Espaço de Convivência | Marco Dias Reis

O ambiente foi criado para três atividades principais: convivência, cervejaria e
tatuagem, apresentando um novo uso do espaço de forma sustentável e colaborativa.
Elementos como janelas que lembram escotilhas de barco e pendentes em estilo
industrial contrastam com o padrão Decapê Oak Eucafloor, que dá ao piso um aspecto
de madeira rústica, compondo uma decoração arrojada. Os painéis MDF da Eucatex
marcam presença nos padrões Fumê (tanto no acabamento Lacca AD como no Lacca
Cetin), no BP madeirado Carvalho Canela, com acabamento Natural Wood, e ainda no
Branco Max, acabamento Arenato.
Estúdio do Artista | Alex Meneses e Élian Pérsia

A proposta do ambiente é criar espaços setorizados criando uma área funcional, com
sala de reunião, estúdio, lavabo e copa. Na construção foram utilizados materiais
simples, como telha e placa cimentícia, tornando o espaço rústico, porém sofisticado,
a partir da escolha do padrão Classic Oak, da linha de vinílicos Decore Eucafloor, e os

painéis em MDF com acabamento BP Matt Plus, Antique Olive e Elmo Macciato, além
do Preto Onix Lacca AD, da Eucatex.
Canto de Leitura | Jéssica Sollero

Com a praticidade exigida em obras rápidas e sustentáveis, o container foi escolhido
para a criação de um canto de leitura devido à facilidade para montar um ambiente
extra em casa, sem precisar de muita obra e bagunça. Por isso, o espaço se inspira na
dinâmica das linhas assimétricas, como o painel em marcenaria e o teto do container
feito com mosaicos de vidro e espelho. O piso vinílico no padrão Decore Legno Claro
Eucafloor torna o espaço ainda mais confortável e aconchegante.
Estúdio Fast Frame | Laura Franco

O Estúdio Fast Frame foi projetado para abrigar e valorizar os quadros expostos,
potencializados com painéis em MDF Eucatex com acabamentos escolhidos a dedo
para cada obra. O ambiente permite que o visitante descubra diferentes maneiras de
compor um espaço utilizando arte em molduras. Na entrada, painéis de aço montado
com restos de chapas de produção de caldeiraria materializam a possibilidade de
transformar rejeitos de indústria em obras de arte. O padrão Rústico, da linha de
vinílico Eucafloor Decore, compõe a atmosfera moderna do ambiente, combinando
painéis em MDF nos padrões Fumê (Laccca Cetin), Antique Olive, Legno Crema e

Branco Max, todos no BP com acabamento Matt Plus, e ainda o Preto , no BP
Arenato.
Espaço Conexão dos Jovens | Gustavo Ferreira e Kêmilly Rocha

A ligação entre o quarto do menino e da menina trouxe a ideia de um espaço para
estudos, lazer e conexão à internet que permitisse a interação dos irmãos.
Aproveitamento do espaço, funcionalidade e economia são as premissas do ambiente
que utiliza materiais como: cortiça, grafite, adornos de papel e piso emborrachado na
função de revestimento de parede, como soluções criativas. O piso recebeu o padrão
Celtic Oak, da linha Ambience Eucafloor de laminados.
Estúdio da Estilista | Lucilene Bredoff e Renata Ferreira

Bom gosto, sofisticação e as últimas tendências de decoração e moda na alta costura
de vestido de noivas La Vita, foram representados no projeto. Dentro da proposta de
customização foram utilizados MDF e uma parede com pérolas encontradas em lojas
de artesanato. O mobiliário foi executado com grande diversidade de materiais sem
perder a nobreza e o requinte. Os painéis MDF da Eucatex marcam presença nos
padrões Frassino Crema (BP Matt Plus) e Preto Ônix (Lacca AD). No piso, o
Eucafloor Elegance laminado no padrão Legno Argento, ressalta os veios naturais da
madeira e complementam a atmosfera de sofisticação.

Estúdio da Fotógrafa | Márcia Sepúlveda Sousa Lima

Visando praticidade, sofisticação e requinte, o espaço da fotógrafa mescla produtos
inovadores e clássicos. Com materiais simples e de custo acessível, a designer
substituiu obras de arte por fotos em preto e branco de grande impacto, valorizando o
trabalho da artista e tornando o ambiente sofisticado, elegante e ao mesmo tempo
aconchegante. O resultado é uma proposta funcional, prática, cheia de estilo, sem
abrir mão da qualidade e da economia. O piso laminado Eucafloor Elegance Legno
Argento foi utilizado para compor a paleta de tons sóbrios.
Espaço Sonhador | Neila Pinheiro

O espaço criado por Neila Pinheiro foi inspirado em sonhos, já que se trata de uma
passagem para os quartos e para o descanso. O ambiente foi valorizado com o uso de
um belo papel de parede, tornando-o aconchegante e trazendo destaque para a área
de circulação. Plantas no topo da estante e o padrão Celtic OAK, da linha Ambience
Eucafloor, que valoriza os veios da madeira, complementam o décor e ajudam a trazer
a natureza para dentro de casa.

Loja Oca Criativa | Gabriela Brasil e Miriam Gatti

O reaproveitamento de materiais é a base deste projeto, que possui mobiliário em
compensado aparente, material de baixo custo e alta resistência, customizado
geometricamente com amostras descartadas de papel de parede. Caixotes de feira
viraram nicho e engradados foram transformados em gaveta. No teto, papelão e
rolinhos de papel higiênico criam volume, textura e iluminam o ambiente. O padrão
Teca Brasil, da linha Elegance dos laminados Eucafloor, reveste todo o piso do
espaço.
Quarto do Casal | Fernando Hermany e Germana Gianetti

A tônica do ambiente é a descontração aliada à sofisticação. Próximo à vista foi criado
um ambiente de estar e leitura. Os tons mais escuros nas paredes criam maior
aconchego e destacam as obras de arte. Tecidos ecológicos de garrafas PET e
algodão reciclado ressaltam a sustentabilidade do projeto, que conta com laminado
Eucafloor Elegance Teca Brasil revestindo toda a extensão do piso.

Closet do Casal | Fernando Hermany e Germana Gianetti

O projeto do closet setoriza a parte do marido e a da mulher em lados opostos, o que
fica ainda mais evidenciado pelo uso de cores diferenciadas em cada lado. A
estruturação através de caixas eliminou montantes laterais criando grandes vãos,
gerando também economia de material e menor custo. No piso, o laminado Eucafloor
Elegance Teca Brasil.
Quarto da Menina | Gisela Hasenclever, Carolina Couri e Juliana Cordeiro

O quarto com conceito Montessori é baseado no universo de um desenho infantil,
através de elementos como uma cama em formato de casinha, estante em forma de
árvore e quebra-cabeça, que pode ser mesa ou banco, e estimulam uma infância
criativa, alegre e com autonomia. Com a ideia que a infância deve ser vivida
intensamente através das cores, formas e imaginação, o projeto contempla uma
marcenaria lúdica e funcional pensada em módulos. O laminado Elegance Rovere
Sbiancato completa a decoração com base em tons claros de madeira e garante maior
conforto térmico para as brincadeiras no chão.

Quarto do Bebê | Graça Terra

Abusando da criatividade, a profissional reutilizou uma gaveta antiga para criar uma
mesa de apoio, retalhos para o Kit Berço, adornos para a criação da luminária, ferro de
construção para o cesto de bonecas e piso laminado Ambience Smart Oak Eucafloor.
O véu usado no dossel e os crochês foram cedidos por parentes e amigos dando
personalidade e criando uma atmosfera de aconchego. Na parede, o destaque fica por
conta do desenho executado pela filha da profissional, que traz ainda mais graça para
o quarto do bebê.
Quarto do Menino | Sueli Leite, Nádia Brito e Eliana Freitas

O espaço mescla duas paixões: games e ciclismo. Com uma base neutra de cores,
utilizando o padrão Rovere Sbiancato, da linha Eucafloor Elegance, o projeto
apresenta soluções criativas. A cama da infância se adéqua à idade atual sem perder
o conforto, parte do armário se transforma e revela uma bancada de estudos trazendo
nova funcionalidade e pneus reciclados de bicicleta servem de apoio para uma estante
suspensa por cabos de aço.

Quarto do Rapaz | Júlia Naufel e Suélen Nunes Vasconcelos

Com a proposta de criar um quarto para um jovem atleta de crossfit, foram utilizados
tons quentes e materiais que remetem a um box de treino. O uso de materiais
sustentáveis está entre as principais preocupações ao criar o ambiente, que também é
composto por um design arrojado e traduz a personalidade do jovem rapaz. Os painéis
MDF da Eucatex estão presentes no madeirado Rústico (BP Arenato) e no BP Antique
Olive e nos unicolores com brilho do acabamento Lacca AD, nos padrões Vermelho
Scarlate, Cinza Itália e Branco Neve.
Restaurante | Maluh Amorim

Mesclando a paixão do capim dourado com elementos naturais como o bambu, o ecorestaurante Itinerante da Serra circula por todos os bairros da cidade, levando em seu
conceito o uso de práticas mais conscientes e sustentáveis, inovação, customização,
tecnologia. O padrão Delicato Ash, que apresenta tom mais escuro de madeira, da
linha Elegance de laminados Eucafloor, complementa o décor que valoriza os
elementos naturais brasileiros.

Serviço
Morar Mais Por Menos | Belo Horizonte - MG
Quando: até 25 de setembro de 2016
Onde: Praça Israel Pinheiro (Praça do Papa), 277 - Mangabeiras
Horários: Quarta a sexta-feira – 16h às 22h
Sábado 13h às 22h
Domingo 13h às 19h
Preços: R$ 25,00 - meia entrada / R$ 35,00 inteira
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www.eucatex.com.br
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