Nildo José elege produtos Eucatex para novo escritório

Destaque em mostras de decoração paulistas por seus projetos com estilo
jovem e arrojado, o arquiteto Nildo José, que aparece como um novo expoente
da arquitetura brasileira, está em um novo endereço e investe nos pisos e
painéis da Eucatex para imprimir seu estilo no imóvel.

O projeto segue uma atmosfera clean e contemporânea, que aposta em uma
marcenaria feita sob medida, com a utilização de painéis MDF que apresentam
um brilho suave valorizando o toque e as texturas na superfície. Os móveis
trazem funcionalidade ao cotidiano do arquiteto, organizando e deixando à mão
mostruários para apresentação aos clientes.

Para receber com maior comodidade, uma pequena copa foi criada seguindo a
paleta de cores do ambiente, com nichos e armários que ora escondem, ora
revelam eletrodomésticos, utensílios e outros objetos. Para isso, simplicidade,
tanto nas formas, como nos detalhes, garante uniformidade ao ambiente.
No piso, para assegurar a sensação de unidade, foi eleito o mesmo padrão
utilizado para o revestimento, que corre por todo o espaço aberto e integrado.
O padrão Elmo Macciato reproduz uma madeira clara e ajuda a trazer
aconchego para o ambiente comercial, onde o branco predomina.

Segundo Flávia Vibiano, gerente de marketing e serviços da Eucatex, utilizar o
mesmo padrão por todo ambiente é um bom recurso para pequenas
metragens. “Os imóveis brasileiros estão cada vez mais enxutos, por isso
priorizar o mesmo padrão de revestimento, ajuda ampliar e diminuir a
quantidade de informações visuais no ambiente, contribuindo para essa
percepção de expansão, “explica.
Conhecido por trazer elementos inusitados para seus projetos, Nildo não
poderia deixar seu escritório de fora dessa proposta. O lavabo é o ponto alto,
revestido, do chão ao teto com painéis que seguem o mesmo padrão de todo o

piso do escritório, remetendo a uma atmosfera rústica com a utilização de uma
cuba em forma de balde.

“Os tons escolhidos para esse projeto refletem uma tendência vinda de fora e
que aos poucos cai no gosto dos brasileiros. Superfícies que valorizam o toque
e madeiras claras que, ao mesmo tempo em que acolhem e aconchegam,
ajudam a criar uma sensação de amplitude”, defende Luisa Prieto, gerente de
Produto da Eucatex.
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