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Mês de alerta às mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do
câncer de mama e colo do útero, a cor de Outubro é rosa!

Período marcado por várias campanhas de conscientização e pela força e união feminina, em
Outubro nosso reconhecimento e aplausos são todos delas.

Por isso, o Espaço Design da vez apresenta projetos de tirar o fôlego, assinados por arquitetas
dos mais diversos cantos do país.

Convidamos você a suspirar e se inspirar com a gente, porque agora o palco é todo delas.

Quarto de Casal

1/4

Nesse Outubro Rosa o Espaço é só delas - Inspire-se com projetos incríveis criados por Arquitetas
Escrito por Assessoria de Comunicação
Qui, 18 de Outubro de 2018 14:15 -

O estilo clássico ganhou uma releitura sofisticada no ambiente assinado pela arquiteta Andréa
Calabria. Com o porcelanato Onix Bianco, da Biancogres, o espaço com cores claras explora
de forma convidativa e aconchegante a elegância no design.

Sala de Estar

Apostando nas texturas, a arquiteta Thaiane Maranho prova que um azulejo não precisa ser
colorido para ser incrível. O revestimento 3D Cristalo da Eliane, combinado com uma
iluminação estratégica, transformou uma simples sala em coisa de cinema.

Banheiro da Suíte

A arquiteta Melissa Martins Silveira combinou dois revestimentos em tons neutros para projetar

2/4

Nesse Outubro Rosa o Espaço é só delas - Inspire-se com projetos incríveis criados por Arquitetas
Escrito por Assessoria de Comunicação
Qui, 18 de Outubro de 2018 14:15 -

esse banheiro espetacular. Utilizando os porcelanatos Perlino Branco e Colorissima Nude, da
Portobello, a profissional criou um efeito que permite o protagonismo de outras cores e
materiais, como o mármore e a madeira.

Área Gourmet

Linda e bem equipada, essa área gourmet dos sonhos é projeto da arquiteta Micheli Schimitt.
Combinando os revestimentos Matelasse Black e Kit Cemento Hidráulico da Biancogres,
Micheli criou um ambiente moderno, convidativo e cheio de estilo.

Sala de Reuniões

A escolha da arquiteta Regina Claudia para o piso dessa sala de reuniões foi o Nero Venato,
da Portobello. Luxuoso, o porcelanato escuro em combinação com a decoração em tons
terrosos, traz toda a sobriedade e classe esperada para esse tipo de ambiente.
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Gostaram? E esses são pouquíssimos exemplos entre tantos projetos desenvolvidos por essas
e muitas outras arquitetas talentosas.

Na Correta, além de todos os revestimentos e materiais que você possa precisar para construir
ou reformar, você também conta com a ajuda de nossas consultoras e consultores para fazer o
projeto dos seus sonhos.

Passe em uma das nossas lojas e aproveite esse mês cheio de beleza e inspiração para
caprichar na obra da sua residência.

É a Correta valorizando quem merece.
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