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Tópicos Recentes
Expo Revestir 2015: os highlights

A 13ª edição da Expo Revestir, a maior e mais importante feira de revestimentos do País, acontece
até o dia 6 de março no Transamérica Expo Center. Ditando tendências em acabamentos e
revestimentos desde 2003, este ano a feira conta com cerca de 235 expositores nacionais e 40
internacionais – em um espaço de 40 mil m².

Os cinco passos da reforma que
valem para imóveis novos ou
usados
A cor de 2015: Marsala

Abaixo, veja a seleção de produtos, marcas e ideias que se destacaram pela inovação tecnológica e
novidades em cores, texturas e materiais. Confira algumas das principais apostas para 2015!
Expo Revestir
Data: até 6 de março
Local: Transamérica Expo Center
Endereço: Av. Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, São Paulo, SP
O último dia da feira é aberto ao público

Organização: closet prático e
bonito de admirar
Almofadas de verão: peças
coloridas e alegres
A Pampulha pode se tornar
Patrimônio Mundial da
Humanidade pela Unesco
Liquidação: confira as lojas de
decoração em promoção
10 dicas para escolher móveis
para ambientes pequenos
Cinco dicas básicas do Feng Shui
para organizar e decorar a casa
no Ano Novo
Baixe, imprima e recorte enfeites
para a árvore de Natal

Arquivos
março 2015
fevereiro 2015
janeiro 2015
dezembro 2014
novembro 2014

outubro 2014
setembro 2014
agosto 2014
julho 2014
junho 2014
maio 2014
abril 2014
março 2014
fevereiro 2014
1. Caesarstone: as superfícies de quartzo da marca, que são resistentes a manchas, arranhões e
rachaduras, agora são exibidas nas formas Calacatta Nuvo e Sleek Concrete, inspiradas
respectivamente no mármore e no concreto.

janeiro 2014
dezembro 2013
novembro 2013
outubro 2013
setembro 2013
agosto 2013
março 2012
novembro 2011
outubro 2011

2. Greenwall Ceramic: os módulos cerâmicos da marca possibilitam a manutenção das plantas e a
durabilidade do jardim, assim, as raízes podem se desenvolver horizontalmente. Além disso, o
sistema modular de irrigação é por gotejamento.

3. Deca: entre os lançamentos expostos na feira, destaque para a linha Tecnologia Eco, indicada
para uso residencial, que gera até 70% de economia de água. No modo de uso econômico, alguns
segundos após a abertura há fechameto automático. Na foto, os modelo de chuveiro Hybrid Select,
que aquece a água antes que ela comece a cair, evitando desperdício nos primeiros momentos de
uso, e o Acqua Plus Eco.

4. Palimanan: a empresa especializada em revestimentos naturais participa pelo quarto ano
consecutivo da feira. Entre seus lançamentos, exibe a linha Oxi, com aspecto oxidado, podendo ser
utilizada em paredes, muros e fachadas. A linha Chade ganhou duas novas tonalidades em branco e
preto (foto).

5. Portobello: uma das maiores marcas de revestimentos cerâmicos do país lança mais de 10
novas linhas de produtos. Entre elas está a Casa Vogue 40 anos Portobello e, na foto, a linha
inspirada em Brigitte Bardot, que leva o sobrenome da atriz. Além disso, o grupo Portobello apostou
na proposta de um design acessível e lança nova marca na feira: a Pointer, instalada em Marechal
Deodoro, Alagoas.

6. Laufen: a marca revelou novos tamanhos do lavatório suspenso, assinado pelo designer italiano

Stefano Giovannoni.

7. Cerâmica Portinari: com um espaço de mais de 440m² na feira, a empresa utilizou a coleção
Coffee para revestir as paredes de um pequeno café em seu estande. Ela é uma das 14 lançadas
pela marca no evento e está concorrendo ao prêmio iF design award.

8. Decortiles: entre seus 300 lançamentos, destaque para o pínus de porcelanato e para a coleção
Anjos, de Jesus Fernandes (na foto, aplicação).

9. Eliane: no ano em que completa 55 anos, a marca exibe a seu Ecostone Preto e a linha Provence
Naturel Decò entre outros 150 lançamentos divididos em 6 coleções: Capital, Lithos, Maison, Valles,
Retrô e Interiores (In)Comum.

10. Docol: a torneira Oni Presence não precisa de toques – seu acionamento é por proximidade! O
fechamento também é automático e acontece entre 2 e 4 segundos após o afastamento das mãos.
Além disso, ela possui um sistema que diferencia objetos de pessoas, evitando o desperdício de
água.

11. Castelatto: a marca chega a sua 11ª participação no evento, onde apresentou 7 lançamentos,
entre eles a linha Inka, de revestimentos antiderrapantes e sem rejunte ou contrapiso para exteriores.

FONTE: SITE CASA VOGUE
http://casavogue.globo.com/Design/Revestimentos/noticia/2015/03/exporevestir2015os
highlights.html
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