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DO SEU JEITO, NA SUA MEDIDA:
Duas plantas no mesmo edifício com
propostas de projetos bem diferentes

DESIGN AFETIVO:
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boas memórias é a nova tendência

COVID-19:

Crescimento
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pandemia.

DE FÉRIAS TODO DIA:

Casa na cidade com ares de casa de praia

CORES DA DÉCADA

Saiba quais são as apostas de cores
para os ambientes em 2021

editorial
2020 PEGOU TODO MUNDO DE SURPRESA. PLANOS E SONHOS
GANHARAM NOVOS SIGNIFICADOS. INVESTIMOS EM NOSSAS
CASAS COMO NUNCA.

V

alorizamos nossas casas de forma inédita. As portas do
recomeço se abrem com novas oportunidades, novas ideias e a
chance de pensar em tudo de maneira mais leve, mais humana,
valorizando momentos que talvez estivessem até esquecidos, como
pessoas reunidas em casa, um abraço caloroso e até um assoprar de
velas em um bolo de aniversário, algo que se tornou perigoso em meio
a uma pandemia.
Desejamos que você, leitor, enalteça cada vez mais seu cantinho, sua
casa, seu lar, como um refúgio, seu espaço preferido no mundo, e que
possa olhar para todos os lados, para cada parede, cada nicho, cada
decoração, e ver algo que faça você muito feliz e deixe você sentir
muito aconchego.

Boa leitura!
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Notas

Peças em MDF
recebem proteção
antimicrobiana
contra a COVID-19

A

lguns padrões da Simonetto ganharam
um complemento a mais com relação à
proteção antimicrobiana. A tecnologia
está presente nos padrões da Guararapes, que
foram submetidos a testes que comprovaram a
eficácia do material em inativar 99,9% do vírus
Sars-Cov-2, responsável pelo novo Coronavírus,
em até 30 minutos. Assim, ajuda a combater a
proliferação do Covid-19 em painéis de MDF. O
resultado positivo se deve ao uso da tecnologia
Nanox Clean®, patenteada pela Guararapes
desde 2015.
A tecnologia Nanox cria uma barreira de
proteção à base de nanotecnologia que quando
está em contato com os agentes patógenos,
inativa os vírus, fungos e bactérias. Isso se
deve à propriedade natural de seu ativo. Esta
tecnologia é encontrada na Simonetto nos
padrões Fontana, Curupixá, Quartzo, Alecrim,
Fog, Petra, Níquel, Baviera e Marmo.
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SIMPLES E FUNCIONAL
CARREGADOR POR INDUÇÃO SE TORNA ITEM
DE NECESSIDADE EM MÓVEIS PLANEJADOS

V

ivemos uma realidade conectada. Passamos boa parte do tempo conectados
a nossos smartphones, equilibrando vida profissional e pessoal, tudo ao mesmo
tempo. Já estamos nos acostumando a essa nova velocidade das tecnologias — a
cada ano somos surpreendidos por novos aparelhos ou gadgets, mudamos nossa maneira
de consumir e interagir com a tecnologia.
São os novos tempos. Esta realidade pode ser bem aproveitada quando amparada por
produtos que vão ao encontro de nossas necessidades atuais, facilitando nosso dia a
dia sem abrir mão do design, da funcionalidade e também da facilidade de instalação
e utilização. Assim são algumas das soluções Häfele para este mercado tecnológico. O
desafio é sempre aliar o melhor em qualidade e tecnologia a serviço do usuário.
O carregador de celular por indução Häfele está disponível para os clientes Simonetto
e traz muita praticidade ao eliminar cabos e tomadas. Basta deitar o aparelho sobre o
carregador para uma recarga rápida e sem fio. Simples e funcional.

Simonetto
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Estruturas
metálicas

Design industrial ganha cada vez mais força

O

design industrial foi chegando
de mansinho e invadiu todos os
ambientes, seja com um detalhe
decorativo, um revestimento ou um
projeto de iluminação inusitado. Uma das
características do estilo são as estruturas
metálicas, materiais que ficam incríveis
em estantes e que vêm sendo utilizados
somente em prateleiras menores, em
detalhes de home theater e também
pendentes sobre bancadas na cozinha
ou área gourmet.
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As estantes nesse material dominam
inclusive cenários de vídeos de YouTubers
famosos, carregadas de muitos livros e
objetos decorativos da moda.
Comparado ao móvel todo de madeira, as
estantes com estruturas metálicas deixam
o visual menos carregado. É possível
fazê-las todas de uma só cor, como o
preto — o mais clássico e tradicional —,
ou então usar as estruturas em cores
como dourado ou rose gold e padrões em
MDF sobrepostos em tons unicolores ou
amadeirados.

Ateliê
Simonetto anuncia ateliê especializado na produção de peças exclusivas
Com o lançamento, a marca de mobiliário
planejado assegura produtos ainda mais
personalizados, além da otimização do tempo
de montagem.
Na constante busca por aprimorar os serviços
disponibilizados, oferecendo o melhor e mais
inédito que existe no segmento de móveis
sob medida, a Simonetto anuncia seu novo
ateliê, espaço com foco em peças especiais.
O intuito é levar aos lojistas e consumidores
finais produtos ainda mais personalizados
e, consequentemente, que garantam maior
personalidade aos ambientes.
A marca entende que o DNA de cada pessoa
é único e, por isso, o mobiliário dos espaços
também deve ser pensado dessa forma,
assegurando exclusividade e flexibilidade aos
ambientes e atendendo milimetricamente às
suas necessidades. “Nós somos uma indústria

que produz em larga escala, mas que ao mesmo
tempo procura ter um apreço cada vez maior na
execução das peças, produzindo cortes especiais

e suprindo os desejos e estilos dos nossos clientes.
Por isso, esse projeto trabalha com o slogan
‘ainda mais milimetricamente você’. Sabemos
que estamos em um mercado que prioriza cada
vez mais projetos exclusivos, e isso faz parte
da nossa missão”, destaca Fabiane Simonetto,
diretora comercial da empresa.
Fabiane comenta que a finalidade dos móveis vai
além de otimizar espaços, buscar as melhores
soluções e design que agrade: ele tem também
a missão de traduzir quem cada indivíduo é.
Sendo assim, a Simonetto disponibiliza em seu
ateliê vários itens que vão contribuir para um
nível ainda maior de personalização do produto,
para cada vez mais chegarmos ao ideal de cada
consumidor e projeto. “Além da possibilidade

de projetos especiais, o ateliê garantirá uma
diminuição no tempo de montagem dos projetos
dentro das casas dos nossos clientes, pois
evitará usinagens e recortes manuais na hora da
montagem — o que é um grande benefício, ainda
mais hoje, em período de pandemia”, reforça.

S
Simonetto
imonetto
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Ping-Pong I

Projetista
. . . RESPONDE
Marlene Maria Raimann Dos Santos tem 45 anos
e trabalha na área de projetos desde os 23. É
projetista na revenda Simonetto de Florianópolis
(SC), a Casa Cléo. Formada em Administração de
Empresas e com pós-graduação em Gestão de
Pessoas, atualmente cursa Design de Interiores
para se profissionalizar ainda mais no ramo.

Marlene Maria Raimann

“Simonetto é uma
indústria fantástica
e com inúmeras
possibilidades
para construir o
mobiliário”

Qual o maior desafio da carreira de projetista?
O grande desafio na elaboração do projeto é,
sem dúvida, captar a essência do cliente para
reproduzir no ambiente sua identidade e atingir
seus objetivos no uso do móvel.
Na sua opinião, quais são as tendências nos
móveis para 2021?
Com a pandemia, as pessoas passaram a
utilizar vários espaços de suas casas de forma
diferente, e para 2021 acredito que haverá mais
readequações nesses ambientes para maior
conforto em seu uso, consolidando a nova forma
que surgiu no convívio pessoal nesses recintos.
Com isso, acredito que a tendência em cores e
projetos vai ser a neutralidade e leveza nos tons,
com projetos cada vez mais bem pensados em
termos de aproveitamento dos espaços, conforto,
requinte e beleza.
Quais estilos e cores fazem mais sucesso entre
seus clientes?
Os clientes normalmente gostam de composições
mais contemporâneas, com mesclas e cores
neutras com um toque amadeirado. Tons de cinza
e bege com amadeirados mais quentes encantam
bastante.
Quais as vantagens de projetar Simonetto?
Simonetto é uma indústria fantástica e com
inúmeras possibilidades para construir o
mobiliário, o que resulta em um perfeito projeto
na hora da execução. Além disso, a gama de
produtos, cores e acessórios facilita muito a
construção do projeto ideal para o cliente, e a
alta qualidade da marca e seus parceiros nos dá a
segurança necessária para defender e valorizar o
produto diante do cliente, que já percebe isso no
primeiro contato conosco.
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Ping-Pong II

Projetista
. . . RESPONDE
Niceclei Grigol é designer de
interiores em Ampére (PR), cidadesede da indústria da Simonetto, e
atua como projetista há 3 anos.
Qual o maior desafio da carreira
de projetista?
Equilibrar exigências e possibilidades
sem dúvidas é um dos maiores
desafios. Criar espaços respeitando
as questões técnicas e possibilidades
estruturais, e adequá-los aos
recursos disponíveis e necessidades
dos usuários também é desafiador.
Na sua opinião, quais são as
tendências nos móveis para 2021?
Com a pandemia, mudamos
drasticamente a maneira como
usamos nossas casas, buscando
ambientes mais confortáveis,
multifuncionais e seguros, bem
como valorizamos cada vez mais
os espaços ao ar livre. Acredito
que as tendências que vão nos
encantar em 2021 virão com
características minimalistas de
inspiração escandinava, cores
neutras combinadas a madeiras
claras e elementos naturais.

Niceclei Grigol

“As vantagens de projetar
para a Simonetto são muitas,
e incluem a qualidade dos
produtos”
Quais estilos e cores fazem mais
sucesso entre seus clientes?
A preferência é por cores claras,
que são atemporais, versáteis e
combinam perfeitamente com
tons amadeirados. A aposta para
este ano é o Curupixá, que vem
com um tom amadeirado mais
claro e está chamando a atenção
dos clientes.

Quais as vantagens de projetar
Simonetto?
As vantagens de projetar para a
Simonetto são muitas, e incluem
a qualidade dos produtos, o
acabamento e as inúmeras
possibilidades de combinações
e medidas editáveis, que só
melhoram com o lançamento da
linha Ateliê, que vai possibilitar
móveis ainda mais personalizados.

Simonetto
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Estilo Urbano
Decor

Estilo urbano décor
Misturas e cores: estilo urbano ganha espaço no décor

1212 SS
imonetto
imonetto

Arquiteta Andressa Borghezan
Projeto Simonetto Sorriso (MT)

C

Estilo urbano décor

ores neutras com coloridos pontuais, móveis com design arrojado e luminárias de metal
são características marcantes do estilo urbano na decoração. Representando a vida nas
grandes cidades, costuma trazer mobílias funcionais e muita modernidade. Associado
às limitações das novas construções, o estilo ressurgiu com ainda mais força com a onda de
apartamentos cada vez menores e o aumento das edificações de lofts e studios.
O estilo nasceu em Nova York, em meados dos anos 1960 e 1970, quando áreas comerciais,
garagens e galpões foram transformados em casas. Atualmente, costuma não ter muitas
paredes separando os cômodos, o que faz os ambientes se integrarem. “Deixar estruturas de

aço, ferro, tijolos e madeiras aparentes também é um grande forte desse conceito, que remete a
seu surgimento”, conta Bruno Garcia de Athayde, arquiteto da marca Simonetto.

A iluminação ganha muito destaque e personalidade
nos ambientes modernos, normalmente casada
com mobiliário em ferro que, por sua vez, pode ser
complementado com materiais naturais, como madeira
e couro. As cores mais comuns de se encontrar são
cinza, preto e branco, com alguns detalhes coloridos
para contrastar.
No caso dos apartamentos menores, são escolhidos
móveis extremamente práticos e aqueles que cumprem
mais de uma função, como prateleiras e móveis baixos,
fáceis de montar e desmontar, e que ainda podem ser
aproveitados como divisores de ambientes.

“Para manter a praticidade no espaço, é muito
importante que cada coisa tenha o seu lugar e que
sejam fáceis de encontrar. Sendo assim, as mobílias
destinadas ao armazenamento são fundamentais,
e costumam ser feitas nos cantos mais inesperados
do ambiente, tornando possível aproveitar toda a
metragem”, comenta o arquiteto.
Projeto Katheriny Mendes
Revenda Simonetto Mercês Curitiba (PR)Simonetto
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Design Afetivo

Designer Monica Pajewski/Foto: Nanad Radovanovic

Design afetivo:
resgatando memórias e
humanizando espaços
Lembranças de viagem e itens preservados do antigo
casarão compõem decoração com charme

P

rojeto em Curitiba inclui design afetivo
e resgate de memórias em uma nova
tendência de decoração.

Você já ouviu falar em design afetivo? Não? Mas
provavelmente você tem algum objeto aí na sua
casa que tem uma história, ao qual você tem
um apego sentimental, que tem um significado
muito importante pra você — seja um presente
especial, uma lembrança de uma viagem ou
algo herdado da família e que remete a boas
lembranças da infância.
O design afetivo é uma maneira de se
relacionar com o ambiente inserindo propósito
na decoração — ou seja, os objetos têm um
porquê de estar ali que vão além do belo e do
funcional: eles fazem parte da vida, da história e
da personalidade dos moradores. Para o design
afetivo, se faz sentir, faz sentido estar ali.
Pensar com afeto no design inclui pensar em um
resgate dos valores e princípios dos moradores
e buscar uma maior conexão deles com suas
casas, incluindo nelas memórias que nos fazem
felizes, lembranças que contribuem para a
construção da nossa jornada.
14
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A

Simonetto,

por

meio

do

conceito

“milimetricamente você”, defende que cada
ser humano é único, e por isso cada ambiente
também precisa ser único, ter personalidade,
estilo. Afinal, se podemos ser o que queremos
ser, por que não trazer isso também para os
espaços?
Foi assim nesta residência em Curitiba assinada
pela designer Monica Pajewski. “O cliente trouxe

de uma viagem o tapete de fitas do Senhor do
Bonfim, e sugeri colocá-lo na parede. Ficou
único, exclusivo, cheio de memórias, e levou cor e
energia ao ambiente”, conta a designer.
O projeto retrofit foi realizado em uma casa
da década de 1960, cuja história arquitetônica
foi preservada mantendo elementos originais
como o piso de madeira de parket. O conceito
de decoração foi o estilo boho, que traz um
visual descolado, livre e despojado, misturando
o artesanal com elementos mais minimalistas.
No mobiliário, a aposta foi um visual moderno
com personalidade, utilizando tampo em
quartzo branco e puxadores Shell (modelo que
imita uma concha) na cor bronze. As portas em

Design afetivo

lacca estilo provençal resgataram a intenção
do móvel vintage conversando com o estilo
antigo da casa, como uma viagem ao passado.
Como a ideia era manter o ambiente clean e
iluminado, a arquiteta optou pelos móveis
mais baixos, e o armazenamento de utensílios
e alimentos é feito em uma despensa estilo
americana.
Como o ambiente é todo neutro, a cor azul
do móvel e o vermelho da porta da varanda
deram um up e trouxeram uma sensação de
alegria ao contexto.

Designer Monica Pajewski/Foto: Nanad Radovanovic

“Podemos dizer que a cozinha
ficou super instagramável, ou
seja, muito fotogênica, já que
cada ângulo dela transmite
uma sensação de bem-estar”,
conta Monica.

Designer Monica Pajewski/Foto: Nanad Radovanovic

Simonetto
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Projeto l

Apartamento integrado
e funcional em Curitiba
O projeto de interiores do imóvel de um casal com filho pequeno buscou
valorizar a praticidade no dia a dia

Arquiteta Marina Canhadas /Foto: Renata Salles

Q

uando o casal com filho de 5 anos buscou a arquiteta curitibana Marina Canhadas para
assinar o projeto de interiores deste apartamento no Edifício Murano, a busca era por
ambientes modernos, práticos, elegantes e com um toque diferenciado, mas que não
sobrecarregasse a decoração. “Para dar esse toque usamos a cor preta em alguns detalhes e as
luminárias de ferro na sala”, explica a arquiteta.
Na composição do espaço, o aconchego fica por conta da madeira maciça no piso. Destaque
também são as bancadas e o painel do home theater feitos em porcelanato com efeito
marmorizado. Já os móveis planejados contam com as opções Simonetto, com projeto assinado
pela revenda Simonetto Iguaçu.
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Projeto l

No mobiliário, em todos os ambientes priorizou-se a escolha por padrões unicolores
com leves toques amadeirados, que harmonizaram com o piso no mesmo tom,
conferindo um efeito de continuidade à composição e deixando tudo mais
aconchegante. Nota-se também o uso de puxadores em perfil ou embutidos no
próprio móvel, o que garante um efeito bastante clean aos móveis, uma característica
forte dos ambientes mais modernos. A iluminação foi a joia final, valorizando cada
detalhe.

Arquiteta Marina Canhadas /Foto: Renata Salles
Arquiteta Marina Canhadas /Foto: Renata Salles
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Projeto ll

Duas plantas no mesmo
edifício com propostas de
projetos bem diferentes
Mais clássico ou mais moderno: qual você prefere?

D

ois apartamentos decorados com propostas bem diferentes pensadas pela Simonetto
Cascavel com a consultoria de mobiliário da projetista Lucélia Schillo. O primeiro foi
pensado para uma família pequena e conta com nuances mais clássicas, e o segundo,
para um jovem casal, com um estilo mais moderno e industrial.

Projeto Lucélia Shillo | Simonetto Cascavel/Foto: Rodrigo Vieira

Projeto Lucélia Shillo | Simonetto Cascavel/Foto: Rodrigo Vieira
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Projeto Lucélia Shillo | Simonetto Cascavel/Foto: Rodrigo Vieira

Projeto Lucélia Shillo | Simonetto Cascavel/Foto: Rodrigo Vieira

Projeto Lucélia Shillo | Simonetto Cascavel/Foto: Rodrigo Vieira

Projeto Lucélia Shillo | Simonetto Cascavel/Foto: Rodrigo Vieira

Os apartamentos têm aproximadamente 78m2 cada e estão localizados no Lancaster Edifício, da
Construtora Gotardo, em Cascavel (PR).
O mobiliário integra todos os cômodos sociais (cozinha, sala, sacada) para facilitar o dia a dia dos
moradores, criando assim uma ideia de espaço mais amplo. As cores usadas em ambos foram neutras
e atemporais, misturando tons claros com amadeirado para deixar o ambiente clean e aconchegante.

“Utilizamos materiais de serralheria para incrementar ainda mais o mobiliário. O pedido do cliente foi
que aproveitássemos o máximo dos espaços sem que os ambientes ficassem carregados; dessa forma,
elaboramos uma proposta funcional e caprichamos no décor”, explica Lucélia.

Simonetto
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Estúdio fotográfico em Ponta Grossa

Estúdio fotográfico
com cara de casa
Projeto assinado por Juliana Maciel e equipe em Ponta Grossa ressalta
requinte em paleta total white
A fotógrafa Mariana Maciel desejava um
estúdio onde seus clientes se sentissem no
aconchego de sua própria casa.
Dada a missão, o escritório Juliana Maciel
Arquitetura e Interiores desenvolveu um
projeto aliando um belíssimo conjunto
estético e funcional que resulta em um estúdio
fotográfico amplo e moderno. O resultado
foi espaços de recepção, escritório, cozinha,
lavabo e camarim em uma paleta de cores
em tons neutros e materiais sofisticados.
Já na entrada é possível apreciar o trabalho da
fotógrafa, com belas imagens emoldurando
as paredes da recepção sofisticada e
confortável. Há também um espaço que
é utilizado como cenário, composto por
elementos decorativos.
A continuidade dos ambientes passa por
uma verdadeira sala, que conta com uma
lareira ecológica envolvida por mármore
tipo nuvolato — que também está presente
na mesa da fotógrafa e faz uma combinação

Projeto Juliana Maciel Arquitetura e Interiores / Foto: Mariana Maciel
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perfeita com as persianas douradas, mesma
cor dos metais projetados com exclusividade.
É neste local que os nichos surgem decorados
com a perfeição da cor vívida e pulsante das
plantas.
Mais à frente, o painel ripado Simonetto preserva
o charme e ambientaliza, demarcando a área
reservada para os cliques da profissional — o
estúdio propriamente dito. Durante a sessão de
fotos, as imagens são transmitidas à tela de TV
que está meticulosamente instalada no painel.
Entre espelhos e luzes, o resultado é contagiante.
No espaço do café, destaque especial para os
metais dourados.

“Dando continuidade ao ambiente, criamos um
moderno camarim, que resultou em um local
especial para produção de maquiagem, cabelo
e trocas de roupas durante o ensaio, garantindo
conforto e praticidade. No lavabo, os maravilhosos
metais dourados acompanhados pelas bancadas
e cubas esculpidas em mármore estabelecem uma
identidade única”, explica a designer Juliana
Maciel.

Projeto Juliana Maciel Arquitetura e Interiores / Foto: Mariana Maciel

Estúdio fotográfico em Ponta Grossa
Projeto Juliana Maciel Arquitetura e Interiores / Foto: Mariana Maciel

Projeto Juliana Maciel Arquitetura e Interiores / Foto: Mariana Maciel
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Cores 2021

Cores 2021: apostas pra não
errar no início da nova década

E

m um ano atípico, a Pantone resolveu trazer
como aposta para 2021 não só uma, mas
duas cores! As escolhidas para este ano
contrastam entre o nublado e o sol, o sóbrio e o
alegre: o cinza e o amarelo.
Além da escolha da Pantone, separamos também
outras tendências de acordo com empresas que
são referência quando o assunto são cores.
2021 será marcado também por uma seleção de
cores que remetem à beleza da natureza.

vínculos com a tecnologia, como o próprio nome
diz (AI – Inteligência Artificial).
Na decoração, esse tom transmite paz e
tranquilidade, além de um toque de sofisticação.
Isso porque ele faz parte da família do azul, uma
cor fria, que remete a ambientes mais serenos. “Se

combinarmos essa cor com tons claros de cinza,
preto e branco, incorporamos à decoração uma
sensação de leveza, como o céu e outros aspectos
naturais”, conta o arquiteto da Simonetto Móveis
Planejados, Bruno Garcia de Athayde.

Anunciada pela WGSN, empresa especializada
em levantamento de tendências em diversos
setores, a AI Aqua foi inspirada nas cores do
Mar Egeu. Sutilmente, a tonalidade também traz

Projeto e produção: @mr.marinaromeiro
Foto: @liliamendel.fotografia
Obra: @reformas_help
Pintura parede: @acasinha
Revenda Simonetto em São Gonçalo (RJ)
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Para entrarmos mais fundo nas cores escolhidas
para 2021, a Simonetto, marca especializada em
móveis planejados, levantou outras 5 tonalidades
para apostar na decoração neste ano. Confira.

Cerulean é um tom de azul que
remete ao céu quando está limpo e
sereno. Cristalino, pode ser usado
como destaque na decoração ou como
pontos iluminados.

Projeto e produção: @mr.marinaromeiro
Foto: @liliamendel.fotografia
Obra: @reformas_help
Pintura parede: @acasinha
Revenda Simonetto em São Gonçalo (RJ)
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Marigold é uma referência aos tons
alaranjados da calêndula. Vivo e caloroso,
é um amarelo reconfortante infundido de
laranja dourado. Ele pode trazer a alegria
para o ambiente nos pequenos detalhes.

Designer Monica Pajewski/Foto: Nanad Radovanovic
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Cores 2021

Illuminating é um amarelo bem aceso
que está associado à alegria de um dia
ensolarado. Ele pode ser usado para
trazer força e destaque para a decoração.

Simonetto Jardim das Américas - Curitiba (PR)

Simonetto
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Sandstone remete à natureza, lembrando
a terra. Ela pode trazer um toque rústico
e campestre para qualquer ambiente,
destacando detalhes e ainda trazendo uma
sensação de aconchego.

Arquiteta Marina Canhadas/Foto: Renata Salles
Unidade Simonetto Iguaçu, em Curitiba (PR)
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Cores 2021

Ultramarine Green é uma cor
profundamente fria com notas azuis
esverdeadas. Ótima para trazer para
o ambiente familiar, pois inspira
autoconfiança e equilíbrio.

Elke Fadel Arquitetura
Revenda Simonetto Ponta Grossa (PR)
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Painel ripado

Painel ripado:
modelos para se inspirar
Designer Monica Pajewski / Foto: Nennad Radovanic

S

e tem algo que marcou o mobiliário neste final de década foram os painéis
ripados. O estilo é o queridinho de arquitetos e designers em painéis, divisórias
de ambientes, revestimentos de paredes, cabeceiras de cama e outros detalhes.

Existe o modelo tradicional, com ripas estreitas e compridas, que é o mais utilizado,
mas com as possibilidades Simonetto também é possível criar modelos exclusivos e
inusitados com ripas na diagonal ou em espessuras mais largas.
A proporção das ripas deve ser levada em conta, já que frisos muito finos e profundos
se tornam difíceis de higienizar, acumulando poeira e até bichos, especialmente em
áreas externas ou mais úmidas, como cozinhas e banheiros.
O ambiente fica muito mais acolhedor ao revestir as paredes com madeira, porém,
pensar na posição dos filetes de acordo com a sensação que se pretende ter no
espaço, fazendo-o parecer maior ou menor, também é importante. Paineis com ripas
na vertical podem trazer a sensação de um pé direito mais alongado e alto. Já painéis
com ripas horizontais podem trazer a sensação de amplitude na largura.
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Painel ripado
Designer Monica Pajewski / Foto: Nennad Radovanic

Apesar da ampla gama de cores disponível
no mostruário Simonetto, os ripados em tons
amadeirados ainda dominam a preferência
dos clientes.
Designer Monica Pajewski / Foto: Nennad Radovanic

Confira a seguir alguns ambientes Simonetto
com painéis ripados:

Designer Monica Pajewski / Foto: Nennad Radovanic

Revenda Iguaçu Curitiba (PR)/Arquiteta Mariana Bem

Simonetto
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Revenda Moldare Planejados / Designer Luana Freire

Revenda Simonetto em Chapecó (SC)/Arquiteta Isadora Foresti
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Revenda Moldare Planejados / Designer Luana Freire

Revenda Simonetto em União da Vitória (PR)

Painel ripado

Além dos ripados tradicionais, é possível inserir frisos em diferentes desenhos nos painéis,
como é o caso dos modelos abaixo. INSPIRE-SE:

Showroom da Indústria Simonetto em Ampére (PR)/
Designer Luana Freire

Showroom da Indústria Simonetto em Ampére (PR)/
Designer Luana Freire

Simonetto Campinas (SP)

Revenda Brumado (BA)

Showroom da Indústria Simonetto em Ampére (PR)/
Designer Luana Freire
Simonetto
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Crescimento
significativo da
indústria em meio
a ano desafiador de
pandemia.
SIMONETTO MÓVEIS PLANEJADOS
CRESCE 20% EM ANO DE PANDEMIA

A

pandemia exigiu que empresas dos mais diversos segmentos
buscassem inovação e ações rápidas para se adaptar ao novo cenário.
A Simonetto, indústria moveleira com sede em Ampére (PR) e
revendas em 12 estados brasileiros, teve em 2020 um crescimento de mais de
20% comparado ao ano anterior e até mesmo agregou ao parque fabril mais
maquinário para suprir a demanda.
Segundo a Federação do Comércio, Bens e Serviços (Fecomércio), o comércio
de móveis foi beneficiado pelo mercado de engenharia civil. Passando mais
tempo em casa, as pessoas passaram a valorizar mais o lar como um refúgio e
investir mais nos ambientes, já que outros investimentos em lazer como festas,
eventos e viagens acabaram sendo adiados.
Só para se ter uma ideia, a OLX Brasil divulgou um curioso aumento na procura
por objetos de decoração na plataforma. As almofadas tiveram aumento de
494% nas buscas, enquanto os vasos tiveram um crescimento de 201% e
os quadros alta de 187%. Já os móveis foram 94,4% mais procurados que o
habitual.
Outro dado da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) mostrou que, no meio de 2020, as vendas de materiais de
construção cresceram 15,6%, e as de móveis e eletrodomésticos, 12,9%.

“Sabemos que o setor aqueceu de uma maneira impressionante em 2020,
mas reconhecemos que as ações tomadas de imediato por nossa equipe
para minimizar os efeitos do coronavírus contribuíram para que tivéssemos
esses resultados”, conta o diretor geral Ivam Simonetto. Já em março a
empresa buscou alternativas como treinamentos com revendedores por
videoconferência e intensificou as ações de marketing digital, além de
estimular que algumas etapas do atendimento ao cliente fossem realizadas
remotamente. “Além da Simonetto, outra empresa do nosso grupo, a Sulfer,

iniciou mudanças significativas nesse período. Estamos construindo uma nova
sede para a empresa, que é distribuidora de acessórios para móveis e indústria
de portas em perfil alumínio com vidros. Esse é um investimento ousado para a
região neste período atípico”, conta Ivam.
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MUDANÇAS NOS AMBIENTES EM TEMPOS DE PANDEMIA

Nos projetos feitos em 2020, a Simonetto também já notou algumas
mudanças. Cuidados que antes passavam despercebidos e que não
faziam parte da rotina — como trocar o calçado usado para caminhar
nas ruas por um par de chinelos ao entrar em casa — começaram a
fazer parte da nova realidade.
Você sabia que as casas modernas, com janelas e entradas de ar em
todos os cômodos como as que estamos acostumados a ver hoje,
só se tornaram padrão depois de grandes epidemias como a Gripe
Espanhola e surtos de tuberculose? Antes disso, era muito comum a
existência de quartos sem janelas. Quando foi constatado que esse
tipo de local aumentava as chances de propagação de doenças, esses
cômodos sem ventilação passaram a ser proibidos.

Simonetto
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Projeto lll

Reforma em área gourmet
substitui mobiliário
Simonetto usado anos
atrás e valoriza mudanças
de hábito da família
Projeto Luana Freire

Ambos os projetos, tanto o antigo como o novo, são
assinados pela designer de interiores Luana Freire
Mesmo em casas totalmente planejadas, é comum que, com o tempo, os moradores
adquiram novos hábitos — e a residência precisa acompanhar o novo momento de vida
de quem mora ali.
Foi assim nessa casa no interior do Paraná, para a qual a designer de interiores Luana
Freire já havia desenvolvido anos atrás um projeto de interiores com mobiliário
Simonetto. Na época, pensava-se que o espaço de área de festas seria utilizado somente
para churrascos esporádicos, e não como cozinha principal da casa e ambiente para
receber amigos.
Uma piscina e um jardim foram colocados no quintal, e aí surgiu a necessidade da
reforma e do novo projeto de interiores. A designer explica que um dos elementos
principais do projeto era uma mesa de madeira que carregava memórias familiares
e precisava ser mantida no projeto. Além dela, a mesa de pôquer também precisava
permanecer no ambiente. Sendo assim, tudo foi pensado de maneira a trazer a mesma
afetividade de antes.
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Projeto lll

Antes
Quando um projeto de móveis é pensado pelas equipes Simonetto, a prioridade é prepará-lo para
as necessidades diárias, que são diferentes em cada família. Alguns gostam de ter temperos sempre
à mão direita do fogão, outros têm hábito de armazenar panelas sempre em um determinado
local da cozinha — e com um projeto milimetricamente pensado, tudo pode ser ajustado.

“Conforme desejo dos clientes, inserimos a cuba ao lado da churrasqueira, um fogão gourmet maior
e, ao lado da geladeira, adicionamos um móvel com porta para espetos”, explica Luana.

Projeto Luana Freire

Projeto Luana Freire

Projeto Luana Freire

Simonetto
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Projeto Luana Freire / Foto: Caroline Bortolini

Depois
Segundo a designer, a bancada em formato de uma
mesa alta em T permite que as pessoas sentadas
interajam tanto com quem fica na piscina como
com quem está cozinhando. Já os efeitos ripados,
juntamente com as portas em lacca da linha Anne
na cor cinza, trouxeram o equilíbrio entre o clássico,
o antigo e o moderno, deixando o gourmet muito
aconchegante. Destaque ainda para a transparência
adotada em algumas portas de vidro em perfil
alumínio, que proporcionam mais leveza ao conjunto.

“A pedra no branco Paraná deu um brilho extra
e aumentou o ambiente, já que o piso original foi
mantido e precisávamos de um pouco de movimento e
contraste”, detalha.
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Projeto Luana Freire / Foto: Caroline Bortolini

Projeto Luana Freire / Foto: Caroline Bortolini

Projeto Luana Freire / Foto: Caroline Bortolini
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Dicas de projeto de banheiro

Banheiro
aconchegante
Dica de itens indispensáveis para um banheiro bonito e sofisticado
Apesar de extremamente importante, muitas vezes os banheiros e lavabos acabam não ocupando o
primeiro lugar na lista de cômodos que necessitam de mais atenção em uma residência. Mas a verdade
é que, muito além de um local para realizar as nossas necessidades fisiológicas, esses ambientes
podem transmitir tanto aconchego e sofisticação quanto qualquer outro espaço da casa.
Por isso, listamos alguns itens que não podem ficar fora quando se trata de deixar esse recinto com
a elegância e o requinte que ele merece e separamos alguns projetos inspiradores feitos por nossas
revendas pelo Brasil. Confira:

ESPELHOS:
Um banheiro ou lavabo não estará completo sem
um espelho. Além de multifuncional, ele assegura
a sensação de ampliação da profundidade
do espaço, o que pode torná-lo muito mais
convidativo. Quando for escolher o modelo, é
importante atentar-se às dimensões para garantir
que ele tem tamanho suficiente para ocupar o
local onde ele irá ficar.

Arquiteta Andressa Borghezan / Simonetto Sorriso (MT)

CUBA:
A cuba tem grande importância nesse cômodo. Ela
atrai todos os olhares diretamente para a bancada,
um local de destaque dentro do ambiente, e ainda
pode auxiliar a determinar o estilo do cômodo. Uma
ótima opção é optar por uma de mármore. Ela dará
uma cara ainda mais elegante ao espaço.
38 SSimonetto
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Projeto: Monica Pajewski / Foto: Nenad Radovanic

Muito mais que um local para depositar
aqueles objetos que não queremos deixar à
mostra, o móvel pode fazer toda a diferença
no ambiente. O melhor é aproveitar o espaço
embaixo da pia, fazendo um armário sob
medida. Assim é possível planejar segundo
a decoração do cômodo, ornando as cores e
texturas com o mobiliário.

UTENSÍLIOS PARA A BANCADA:
Investir em um kit para organizar sabonetes,
escovas de dente e pastas é imprescindível. É
possível encontrar diversas opções para todos
os gostos, com variadas características estéticas,
possibilitando a escolha do modelo ideal para
atender às suas necessidades.
Arquiteta Andressa Borghezan /Simonetto Sorriso (MT)

Projeto: Monica Pajewski / Foto: Nenad Radovanic

PLANTAS:
Essa dica pode parecer estranha, mas
plantas e flores podem repaginar
completamente a decoração desses
ambientes. Antes de escolher a espécie
em que irá investir, pesquise para saber
as condições ideais para o tipo de planta
em questão. Os banheiros não costumam
receber muita luz solar e, geralmente, são
um cômodo mais frio e úmido.
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imonetto 39
39

Dicas de projeto de banheiro

ARMÁRIOS:

Matéria da capa

Estar em casa com a
sensação de estar de férias

Esse foi o pedido dos clientes ao escritório Rogoski
Arquitetura, dos sócios Giordano Rogoski e Bibiana
Rogoski, que escolheram a revenda Simonetto de
Cacoal (RO) para vestir a residência

Projeto Rogoski Arquitetura / Foto: Marcus Camargo
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Projeto Rogoski Arquitetura / Foto: Marcus Camargo

C

hegar em casa todos os
dias com a sensação de
estar de férias. Era assim
que um casal de médicos de
Cacoal, em Rondônia, sonhava
se sentir. Ela, baiana. Ele também
morou na Bahia. Os jovens
pediram ao arquiteto Giordano
Rogoski que a residência dos
sonhos trouxesse memórias da
terra do sol, ares de praia e a
sensação de se estar perto da
natureza.

Projeto Rogoski Arquitetura / Foto: Marcus Camargo

Por isso, no projeto do imóvel
de 700m2 foram inseridos
elementos relacionados à água,
como spa e espelhos d’água.
Logo na entrada da residência
surpreendem os elementos
vazados com geometria feitos
com móveis planejados. O efeito
visual proporciona ao hall uma
linda primeira impressão.

Projeto Rogoski Arquitetura / Foto: Marcus Camargo

Simonetto

41

Matéria da capa

“
“Realizamos uma
casa contemporânea
com toques clássicos,
tons claros, bastante
marmorizado, e o móvel
Simonetto foi crucial para
imprimirmos o requinte
que queríamos. Tudo ficou
com a personalidade do
jovem casal”,
explica o arquiteto.

Para o mobiliário, todo executado
pela revenda Simonetto da cidade,
foi eleito um perfil mais clássico com
peças em lacca na parte exterior e
padrões amadeirados na parte interior
dos armários, deixando tudo mais
imponente e sofisticado.
Nos quartos, o destaque vai para as
portas com vidro reflecta e iluminação
em LED com internet. Já na suíte master
a cama em ilha proporcionou um layout
inusitado. A cabeceira da cama abriga
na parte de trás uma bancada que
atua como home office. No banheiro,
o armário em lacca com puxadores
dourados combinando com os metais
dourados é a grande estrela.
No living principal, a estante alta chama
atenção de longe — ainda mais com a
iluminação dando destaque aos objetos
de decoração.
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Projeto Rogoski Arquitetura / Foto: Marcus Camargo

CACOAL

Projeto Rogoski Arquitetura / Foto: Marcus Camargo

Projeto Rogoski Arquitetura / Foto: Marcus Camargo

Projeto Rogoski Arquitetura / Foto: Marcus Camargo
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Novas
revendas

Novas revendas Simonetto

RIBEIRÃO PRETO – SP
Av. Carlos Eduardo De
Gasperi Consoni, 1775
— Jardim Botânico
(Tarozo Móveis)
SÃO JOSE DOS CAMPOS – SP
Av. Barão Do Rio Branco, 1081
— Jardim Esplanada II
(Decolare Ambientes)
SÃO PAULO – SP
Av. dos Eucaliptos, 224 –
Indianópolis, Moema
(Casa Conceito)
SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
Av. Jurubatuba, 525 — Centro
(Ziar Decor)
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SERRA – ES
Av. Central, 131 —
Parque Residencial
Laranjeiras

VITÓRIA – ES
(EM BREVE)
Av. Rio Branco, 456
— Bairro Santa Lúcia

RIO DE JANEIRO – RJ
Av. Brasil, 15046 —
Vigário Geral (Viggore
Móveis e Decoração)

Inspirações:
Lavanderias

Lavanderia não é mais o
cantinho da bagunça da casa
A área de serviço tem ganhado atenção nos projetos com objetivo de deixar a rotina
mais agradável.
A busca por apartamentos menores e mais compactos é cada vez maior. E essa tendência
acaba fazendo com que as lavanderias percam espaço dentro dos projetos. Somado ao
fato de este ser um local pouco frequentado pelas visitas, é comum que ela fique em
segundo plano na hora de pensar na decoração.

“Nos apartamentos menores, principalmente em grandes centros, geralmente a
lavanderia se encontra, de certa forma, integrada à cozinha. Para conseguir um melhor
resultado, é muito importante saber aproveitar cada centímetro para trazer beleza
e fluidez, além de encaixar os eletrodomésticos necessários”, conta o arquiteto da
Simonetto Móveis Planejados, Bruno Garcia de Athayde.
Por isso, separamos alguns projetos para você que quer criar um cômodo encantador.

Simonetto
Projeto Juliana Pippi em Florianópolis (SC)/Foto: Wil Koetzler
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Projeto Monica Pajewski em Curitiba (PR)/Foto: Nenad Radanovanovik

O que os
clientes falam

“

Melhor loja de móveis que já conheci! Excelentes
atendimento e projetos do consultor Felipe de Jundiaí,
entregadores uniformizados e pontuais, montadores
muito profissionais, atenciosos... minha casa ficou
perfeita! Muito obrigada, Simonetto!
MARIANA VENDRUSCOLO DIAS – Cliente da
revenda de Jundiaí (SP)

“

Eu tive um atendimento surpreendente pelo
Alberico, que faz os atendimentos de guarda-móveis.
Ele foi muito acessível, carinhoso e de extremo bom
gosto com o nosso projeto — confesso que tive
problemas com o vendedor que não está mais lá. Mas
Alberico nos tratou de um jeito único, com toda a
simpatia e disponibilidade.
Também temos muito a agradecer ao Cláudio, que foi
montar os nossos móveis. Ele e o ajudante deixaram
meus móveis limpos! Achei o máximo! Eu recomendo
muito essa equipe, que ofereceu um pós-venda
excelente e me atendeu com a mesma delicadeza
de quando fui para comprar. Que equipe! Estão de
parabéns.
ANA CAROLINA GONDIN – Cliente da
revenda de Jundiaí (SP)

“

Foi excelente, desde o primeiro contato até a
instalação do projeto. O projeto foi elaborado como
eu pensei e com dicas excelentes que só agregaram. O
atendimento do Felipe foi fundamental para fecharmos
o projeto, ele foi muito atencioso e profissional. A
instalação foi super cuidadosa e os montadores deixaram
o espaço organizado. Quanto à entrega, ela foi realizada
antes do prazo estipulado. Tudo excelente. Só tenho a
agradecer e com certeza indicarei para outras pessoas.
ANA LEONARDO – Cliente da revenda de
Campinas (SP)

“

Encontrei a Simonetto pelo Google, solicitei
atendimento, entraram em contato rapidamente e
continuamos o atendimento pelo WhatsApp. Solicitei
o projeto e orçamento para a cozinha, enviei a planta
da casa, e quando ficou pronto fui até a loja e tive uma
excelente recepção! Além do projeto da cozinha me
apresentaram o projeto dos quartos (achei ótimo). Eu não
estava pensando em fazer os armários dos quartos para
uma casa de campo, porém adorei o projeto e já estou
mudando de ideia. Agradeço toda equipe da Simonetto
Caieiras, foram excepcionais.
RENATA PRADO – Cliente da revenda de
Caieiras (SP)

“

Quero deixar aqui meus agradecimentos à loja da
Simonetto Cajamar e à equipe que me atendeu: à Natália,
designer muito competente e dedicada àquilo que faz,
realizou meu projeto com muita dedicação; ao Odair pelo
cuidado, atenção e dedicação e toda preocupação, em
estar por dentro de cada detalhe do projeto.
Não poderia deixar de falar dos montadores dos móveis,
Jailton e Emerson, os quais tiveram papel principal na
finalização do projeto, com competência, dedicação e
excelência, cuidando dos mínimos detalhes para deixar o
projeto perfeito e agradável — pois vale lembrar que tudo
que é feito com amor, carinho e dedicação, fica excelente
e perfeito.
Encontrei em cada um de vocês excelência, dedicação e
comprometimento! Super recomendo, essa equipe e essa
loja. Voltarei a fazer negócio com certeza! Vocês estão de
parabéns! Obrigado! Minha família agradece!
ELAINE PARANHOS – Cliente da revenda de
Caieiras (SP)

“

“

BRUNO DIAS – Cliente da revenda de
Campinas (SP)

ULISSES JACOMETTI – Cliente da revenda de
Alto da Lapa, São Paulo (SP)

Loja nota 10 em todos os quesitos, móveis de
excelente qualidade com preços justos. Eu e minha
esposa fomos atendidos pela Camila, pelo Jean e pelo
Mantini, que são ótimos no que fazem. Só tenho elogios,
com certeza indico a loja a todos.
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Superou todas nossas expectativas! Atendimento
de qualidade da pré-venda ao pós-venda, profissionais
diferenciados... mais do que indico. A vendedora Juliana,
que nos atendeu, prestou um excelente serviço desde a
criação do projeto até a montagem.

a causa

de permitir que você seja
exatamente quem você é!
Seu DNA é único e seu projeto também
tem que ser milimetricamente do seu jeito.

Simonetto
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