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“Todo dia haverá um pôr do sol e no
dia seguinte uma nova oportunidade
de felicidade”.
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GIRO BUSINESS
O QUERIDINHO DO MERCADO
A linha Acqua Ultra foi
desenvolvida a partir do
conceito de design funcional, ou seja, unindo soﬁsticação e praticidade no
uso, o Acqua Duo é compacto (foto), com formas
retas e quadradas, e conta
com comando eletrônico,
que permite a escolha gradual e precisa da temperatura. Na opção de banho

com ducha, o jato é
direcionável e concentrado, inclinando-se na direção desejada, enquanto o
chuveiro proporciona um
jato mais espaçado. A versão Flex é compatível com
os sistemas de aquecimento a gás, solar e boiler
elétrico. Tendência que veio para ﬁcar!

TOTÓ COM DESIGN
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PROJETO DA SEMANA
Pensando em um ambiente aconchegante, para um jovem casal que adora receber, esse
apartamento duplex, em São Paulo, tem a assinatura da arquiteta Mariana Maran. A
integração do living com a varanda gourmet trouxe elegância, praticidade e
funcionalidade. As escolhas pelo uso de revestimentos polidos com algumas nuances
mais ásperas aliadas a marcenaria soﬁsticada transformaram o espaço com o pé direito
duplo em um ambiente elegante e muito aconchegante.
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LANÇAMENTO
A Breton apresenta a coleção
Família, Lar de Breton, com peças
assinadas por ícones da moda e do
design de mobiliário, como
Reinaldo Lourenço (foto), Renata e
Lilly Sarti, Fernanda Marques, Suite
Arquitetos, Naná Mendes da
Rocha, Giácomo Tomazzi, Luisa
Moyses, Rapha Preto. A exposição
é permanente no showroom da
marca na Al. Gabriel Monteiro, em
São Paulo.

O pebolim (futebol de mesa) Pulse, ou como é
conhecido Totó, foi desenvolvido pelo Studio Mula Preta,
de André Gurgel e Felipe Bezerra. Especialmente
concebido em compensado certiﬁcado, acrílico, metal e
vidro além dos bonecos de madeira torneada aos gols
em acrílico moldado. Brinquedo que gente grande
adora!

PROGRAMA DE HOJE
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DICA DECOR

A dica é do escritório de arquitetura Garcia Melleiro, leia-se Julia Garcia e Marina Melleiro.
O principal foco era a integração dos ambientes, sala e varanda gourmet para ampliação
do espaço de forma harmoniosa para que os moradores possam receber. Destaque para
a adega climatizada na sala, um dos itens preferidos do cliente, que este é um amante e
colecionador de vinhos.

Hoje no Programa Ana Cláudia Thorpe Entrevista
recebo Danyelle Sena, diretora do Procon - PE e o
vocalista da banda paulista Velocette, BJ (foto), na TV
Nova/Cultura, canal 22, as 20 horas.

