Beleza
bruta
Uso da pedra na composição
transforma projetos em
verdadeiras obras de arte

Para aquecer

Ambientes e produtos que
fazem do inverno a estação
do aconchego
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Espaços inspiradores
revelam forte apelo pessoal
em criações únicas

Relax ao extremo
Salas de banho migram dos sonhos de
consumo para as residências

top class

TIPOGRAFIA NO DÉCOR

Arte das letras
Tipografia é aliada para levar descontração e personalidade aos ambientes
Tudo começa com Gutenberg e o surgimento da imprensa no século XV, quando, de forma bastante
rústica, a técnica de impressão utilizava matrizes de madeira. De lá para cá, muita coisa mudou e a
tipografia já é um conceito que vai muito além das palavras – e marca presença de forma criativa no
universo do décor.
O recurso possibilita dar tom às subjetividades e evidenciar as particularidades de cada projeto. A escolha
da cor e do estilo pode transformar o contexto.
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Confortáveis e coloridas, as almofadas são marcantes pela intensidade dos tons. As
tipografias podem fazer referência a diversos estilos 2 | VACA DESIGN As placas de néon trazem
um toque home bar e combinam com espaços especialmente formatados para receber amigos
3 | MART O preto e branco da estampa que remete às páginas de jornais funciona como curinga,
em função dos tons neutros, sem abrir mão da leveza 4 | POP CAMALEÃO Caixa em formato de
livro, ideal para guardar pequenos objetos e quebrar a sobriedade da decoração 5 | LOJA VARANDA
Descontraída, a peça com estrutura em MDF garante um toque despretensioso 6 | COLLECTOR Cabideiro da Fishermans é uma boa solução para ambientes compactos. Além da praticidade, traz
um ar retrô. A estrutura em madeira e ferro garante a sustentação necessária 7 | IMAGINARIUM
Porta-retrato com estampas e cores diferentes, a moldura perfeita para eternizar bons momentos 8 | MEU MÓVEL DE MADEIRA Caixas em madeira com letras em caixa alta para um décor cheio
de personalidade e facilmente adequável ao espaço disponível 9 | CASA DE VALENTINA A bandeja
vermelha em acrílico transforma o visual da refeição e deixa seu café da manhã na cama com
estilo 10 | TABISSO De origem francesa, a empresa fundada em 2010, Tabisso, tem foco em soluções high-end para móveis inovadores. Na coleção Typographia, cadeiras e luminárias brincam
com os elementos tipográficos, formando peças descoladas 11 | LOOPDAY O ponto alto das tipografias são o tom divertido. Que tal utilizar o recurso na porta de entrada? Este capacho anuncia
o clima que aguarda os convidados! 12 | SILVIA ZACCHELLO A peça italiana pintada à mão traz o
conceito pop art dos quadrinhos de maneira divertida para dentro de casa 13 | TOK&STOK Com o
design de Alan Wisniewski, da Umbra Design, os porta-retratos para parede têm fixação por fita
dupla-face, evitando danos aos móveis

REVISTA DECOR | 87

