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Jardins verticais Greenwall Ceramic na
Casa Cor Mato Grosso do Sul
Os mur os ver des tr azem mai s har moni a e bem-estar  ao ambi ente Sal a de Banho do
C asal  assi nado pel o FP M+ A r qui tetur a

Agosto 2014 – De 02 de agosto a 14 de setembro, em Campo Grande, os visitantes da 3ª edição da
Casa Cor Mato Grosso do Sul 2014 poderão conferir tendências e lançamentos de produtos em
projetos de arquitetura, design e decoração. Entre os destaques estão os jardins verticais da
GreenWall Ceramic que foram utilizados pelo escritório FPM+ Arquitetura em uma releitura
contemporânea do estilo retro no ambiente Sala de Banho do Casal.

A GreenWall Ceramic trabalha com módulos de cerâmica para a criação de jardins verticais que
podem ser aplicados em espaços externos e internos, desde os mais compactos até os mais
amplos, criando um ambiente agradável e de bem-estar. É possível cultivar espécies aromáticas,
flores exóticas, temperos para cozinha e até mesmo uma horta. Entre os principais diferenciais
figuram: o espaço que permite o livre desenvolvimento horizontal das raízes e o sistema de
irrigação por gotejamento.

Sala de banho para revigorar corpo e alma

Um espaço aconchegante, atraente e revigorante é a proposta da sala de banho projetada pelos
arquitetos da FPM+ Arquitetura, Flávia Palhares, Carolina Arruda, Márcio Mareco, Mariana
Dauzacker, Rodrigo Lima e Thalita Andrekowisk, para a Casa Cor Mato Grosso do Sul 2014. Com
cores neutras, materiais e texturas naturais agradáveis ao toque, iluminação intimista e paredes
verdes criou-se um espaço atemporal que além de funcional é convidativo ao descanso para
relaxar ou recarregar as energias.

Neste ambiente os jardins verticais GreenWall Ceramic proporcionam uma sensação acolhedora
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e relaxante, capaz de preparar ou recompor os ânimos para os desafios diários da vida
contemporânea. A ideia é oferecer um espaço para o ritual diário de higiene e beleza não só do
corpo, mas principalmente da alma. Arte de bem viver. Essa é a proposta da Sala de Banho do
Casal.

Casa Cor Mato Grosso do Sul 2014
Período: 02 de Agosto a 14 de Setembro de 2014.
Horário: Terça a Domingo das 16h ás 22h.
Endereço: Rua Marechal Cândido Mariano,1053 – Campo Grande – MS.
Site: http://www.casacor.com.br/matogrossodosul/

Saiba mais sobre a Green Wall Ceramic

Fonte: Pitanga Comunicação
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