Eucatex participa de Casa Decor Indaiatuba
Em exibição até o dia 23 de outubro, a Casa Decor Indaiatuba chega à segunda
edição sob o tema de “Um Olhar Para o Mundo”, explorando o conceito de mostra
boutique com 34 ambientes criados por profissionais da região. Como uma das
principais patrocinadoras da mostra, a Eucatex marca presença em diversos espaços,
apresentando as principais tendências em padrões e texturas para pisos.
Confira alguns destaques desta edição.
Galeria Contemporânea | Paulo Lara

O espaço é dedicado à exposição de obras de arte, assinadas pelo arquiteto e artista
plástico Paulo Lara. Para que as obras fossem protagonistas, utilizou-se uma base
neutra de cores em composição com o padrão Celtic Oak, da linha Ambience de
laminados Eucafloor. Além de reproduções, obras expostas pelo artista no Museu do
Louvre marcam presença nas paredes da galeria.
Home Theater | Fernanda Santoro

Contemporâneo com detalhes clássicos, o ambiente usa efeitos alongados no gesso
para destacar a iluminação em LED. Nos acabamentos, tons de madeira como o
padrão Classic Oak, da linha Ambience de laminados Eucafloor, combinam com os
tons escuros de móveis e papeis de parede, para criar uma atmosfera de aconchego.
A escolha da mobília e acessórios foi pontual para conferir conforto, a partir de um
sofá com compartimento para manter as bebidas geladas e mesas que adquirem
diversas funções no ambiente.

Quarto da Designer | Valdely Dantas e Tildchen Moussa

O projeto foi pensado para garantir conforto e funcionalidade para o dia a dia de
uma jovem estudante de design de interiores, a partir de mobiliário feito sob medida
em cores leves, mesclando linho e caminhando para a tonalidade dos cimentícios,
que remetem a elementos naturais. O piso Carvalho Canela, da linha Evidence de
laminados Eucafloor, foi utilizado para compor essa paleta suave e adequada para
uma rotina de estudos.
Quarto do Menino | Elisabete Soares Camargo e Rita Salles

O quarto do menino traz a água como fonte de inspiração, seja na paleta de cores ou
na brincadeira das profissionais com elementos que remetem a bolhas d’água, como
a estrutura vazada ao lado da escrivaninha e as luminárias. No chão o padrão Legno
Claro, da linha Evidence de laminados Eucafloor, foi a escolha certa para compor a
decoração em tons suaves, com pequenos toques de cor.

Quarto do PlayBoy | Camila Pereira Pires e Barbara Ferreira de Matos

Referências metropolitanas pautam a atmosfera do ambiente, predominantemente
cinza em composição com tons amadeirados. O ambiente se divide em três: com a
parte central dedicada à cama, com prateleiras suspensas na lateral, que dão
privacidade da entrada do cômodo até a área de dormir; espaço de trabalho e uma
área de relaxamento composta por gardens de cerâmica, com iluminação especial
através de uma luminária de piso. O padrão Rústico da linha Evidence de laminados
Eucafloor compõe a decoração, fazendo0 muito bem a integração das duas
tonalidades eleitas para este ambiente.

Suíte do Casal | Katia El Badouy

O projeto com base em cores neutras permite explorar elementos como texturas,
estampas e pitadas de cor. A cama baixa, no estilo turco, foi projetada com cabeceira
neutra e apoio de pranchas laterais que fazem a função de criados ou cômodas,
criando unidade e trazendo amplitude. Como a área não era muito generosa, o piso
laminado Elegance no padrão Legno Argento confere aconchego ao dormitório, pois
suas réguas largas alongam as áreas e reforçam a sensação de amplitude.

Serviço
CASA DECOR INDAIATUBA
Quando: até 23 de outubro
Onde: rua Coronel Estanislau do Amaral, 725 | Itaici – Indaiatuba (SP)
Horário: De quarta a sábado das 14h às 22h
Domingos das 14h às 20h
Ingressos: R$ 30,00 (válido durante toda a mostra)
www.casadecorindaiatuba.com.br
EUCATEX
www.eucatex.com.br
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