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atemporal com apelo tecnológico 
e toques contemporâneos

Área GOURMET 
para a vida 
INTEIRA

Simonetto inaugura revendas 
em oito novas cidades

tendências do mundo 
pós-pandemia

NOVAS LOJAS:

BAR E CINEMA 
EM CASA:

Camila Sobocinski, do @eu_preparo, apresenta seu tão sonhado quarto, e Rafa Oliveira, do 
Organize sem Frescuras, mostra o resultado do quarto da filha adolescente

INFLUENCIADORAS E SEUS DORMITÓRIOS SIMONETTO:





editorial
Ser autêntico é uma das maneiras mais óbvias e fáceis de se diferenciar como 

AUTENTICIDADE. 
UMA DAS PALAVRAS MAIS DITAS NOS ÚLTIMOS TEMPOS.

Boa leitura!
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PORTA 
PARA 

TV

de inserir portas de vidro em armários que permitem embutir os 

home theater
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PERFIS PINTADOS

MATELASSÊ

 pintados 

e também em artigos de 

Por meio da parceria 
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REVESTIMENTO 
EM MÓVEIS

BANCADA 
ILUMINADA

ambientes inteiros revestidos com 

efeito ainda mais moderno ao 
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ATELIÊ SIMONETTO SURPREENDE COM 
PROJETOS CADA VEZ MAIS PERSONALIZADOS

SIMONETTO 9

A
te

li
ê

SIMONETTO 9

mais 

Sabemos que estamos em um mercado 
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atua na área de design de 

conforme a necessidade 

querem ser representados 

QUAL O MAIOR 
DESAFIO DA 
CARREIRA DE 
PROJETISTA?

QUAIS AS 
TENDÊNCIAS NOS 
MÓVEIS PARA 
2021/2022, NA SUA 
OPINIÃO?

QUAIS ESTILOS 
E CORES FAZEM 
MAIS SUCESSO 
ENTRE SEUS 
CLIENTES?
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Projetista
RESPONDE. . .
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• cores intensas; 
• 
• painéis ripados; 
• conversa da madeira com aramados; 
• clean;
• cores intensas e suaves misturadas; 
• 

 
 

QUAL O MAIOR 
DESAFIO DE CRIAR 
PROJETOS?

QUAIS AS TENDÊNCIAS NOS MÓVEIS 
PARA 2021/2022, NA SUA OPINIÃO?

QUAIS ESTILOS E 
CORES FAZEM MAIS 
SUCESSO ENTRE SEUS 
CLIENTES?

QUAIS AS VANTAGENS DE PROJETAR 
SIMONETTO?
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Vitrine da loja chama atenção pelo projeto 
imponente e árvore de oliveira natural

SHOWROOM 
DA REVENDA 
DE ERECHIM 
SURPREENDE
Cozinha e sala de estar 
modernos expostos na vitrine 
e, ao lado de uma oliveira 
ocupando o espaço do pé 
direito, encantam quem passa 
pelo local
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grande armário com portas de vidro 

SIMONETTO 13

Cozinha provençal traz estilo clássico para o showroom | Foto:  Ivan Araújo
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também apresentamos um contraste 

Estar social com larareira na parte frontal da loja

Closet aberto apresenta as possibilidades Simonetto

Penteadeira central no closet
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Essa

clean

Sala de apresentação de projetos 
e amostras com iluminação natural

Lavanderia moderna e minimalista | Foto: Ivan Araújo

Áreas de trabalho misturam 
padrão amadeirado com tom 
de verde | Foto: Ivan Araújo
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FILHA DA YOUTUBER
RAFA OLIVEIRA, DO CANAL
ORGANIZE SEM FRESCURAS, 
GANHA QUARTO NOVO 
CHEIO DE PERSONALIDADE
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 apresenta 
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para os primeiros anos de vida da princesa 
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Área GOURMET 
para a vida 

INTEIRA

Fotos: Rodrigo Vieira
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Arquiteta 
Karen Mazzo
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Acessórios modernos trazem mais praticidade para a rotina
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“O direcionamento foi trabalhar com linhas 
arquitetônicas sutis, elementos finos e 
design linear, tornando o resultado final 
extremamente elegante e refinado.”
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integram no projeto 
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Apartamento minimalista 
e aconchegante inspira 
com contraste de cores
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o projeto apresenta contraste de cores como 

e prático para abrigar potes de temperos 
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Mobiliário espelhado é a 
tendência do momento: 
aprenda como aplicar 
em cada cômodo
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acessório para se pendurar na 
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Móveis total ou 
parcialmente espelhados

ári

clean

podem tornar o ambiente mais 

Em consultórios
 

os pequenos objetos decorativos 
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Na sala de jantar

Área gourmet por 

Na cozinha
 

um armário com porta 
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No quarto
arto deve ser o 

Na sala de estar
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Projeto cheio de 
brasilidade do arquiteto 
Gabriel Fernandes 
ganhou visibilidade até 
mesmo na Casa Vogue.

Os azuis da 
década de 

1970 
marcam 
cozinha 
no litoral 
paulista
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os moradores desse apartamento com a 

do design como a mesa saarinen 

proprietária precisa atender seus 
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cores aparecem na marcenaria 
e nas paredes e se dividem 

Paleta de 
cores
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Influenciadora digital 
CAMILA SOBOCINSKI abre 

as portas do seu novo 
quarto e surpreende com 

requinte da mobília

ambiente da creator do @eu_preparo
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usar o design a nosso favor para que tudo 
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Multipotencialidade e atenção 
aos detalhes: as MULHERES na 
arquitetura e no design
Arquitetas parceiras da Simonetto revelam como veem o 
destaque feminino no mercado de trabalho

três arquitetas 

para conseguir adaptar as necessidades 

funcionais de cada projeto de forma 

ambientes e usamos acabamentos que 
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somos seres que conseguimos dar conta de 
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ser observado no projeto 
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Pandemia 
e novas 
prioridades: 
BAR E CINEMA
EM CASA

Definição do 
ambiente

nir em 

de ambientes integrados como 

Estilo
sico ao moder

egundo 

já que o bar deve respeitar o 

Organização
Em 

guardar apenas garrafas de bebidas 

que as lives musicais do YouTube foram assistidas 

em parceria com a Simonetto de Santo 
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também podem ser incorporados 

você possa aproveitar seu novo 
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Para se sentir em 
um CASTELO
Assim é o quarto projetado 
por Luane Coelho em parceria 
com a revenda Simonetto de 
Brumado (BA), para a cliente 
Iana, de 8 anos

parceria com a revenda Simonetto de 

comentava que queria um quarto que se 
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MACEIÓ (AL)
Av. Governador Osman 
Loureiro, 3506
Bairro Mangabeiras
Edif. Empresarial 

Sala 332

TERESINA (PI)
Rua Aviador Irapuan Rocha, 1859 
Bairro Jóquei

ERECHIM (SC)
Av. Quinze de Novembro, 471
(54) 3712-7277

PORTO ALEGRE (RS)
Plínio Brasil Milano, 1689, 
Higienópolis
(51) 3390-5010

MARINGÁ (PR)
Av. Cidade de Leiria, 
522 - Zona 04

VITÓRIA (ES)
Rio Branco, 456 - 
Bairro Santa Lúcia
(27) 99717-4471

GUARAPUAVA (PR)
Av. Manoel Ribas, 3820
Bairro Centro
(42) 99860-4155

Novas revendas SimonettoN
o
va

s 
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ve
n
d
a
s

Nossos móveis planejados já estão presentes em 14 estados brasileiros e, neste semestre, 
8 novas cidades ganharam revendas Simonetto.
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depoimentos
dos clientes...

Fizemos o projeto do meu apartamento com o 
Thiago, da Simonetto unidade Monteiro de Melo (Lapa), 
projetista muito atencioso e dedicado, nos ajudou 
em nosso sonho. Excelente pós-venda, recebemos 
os móveis antes da data combinada, material 
de excelente qualidade e preço justo. A equipe de 

Nossos agradecimentos para o Thiago (projetista), 
Odair (gerente) e  Alexandre (equipe de montagem). 
Voltaremos e indicamos a Simonetto. 
 

Cliente da revenda da Lapa, São Paulo (SP)

 Loja maravilhosa, produto de ponta, perfeito para 
realizar sonhos. Devo salientar que o atendimento é 
ótimo, e agradeço em especial ao gerente Mantini, sobre 
o qual posso dizer  que realmente nasceu para uma 
excelente pessoa, de uma educação tremenda, fui muito 
bem recepcionado por ele e sua equipe. Estou muito feliz! 
Obrigado por tudo!

Cliente da revenda de Campinas (SP)

 A qualidade nos móveis é incomparável, desde os 
detalhes até o acabamento é um capricho que não tem 
preço. Com certeza são móveis para o resto da vida, com 
atendimento nota mil, assim como projeto e montagem. 
Estou super satisfeita! Com certeza recomendo, e o 
melhor: chegou antes do prazo!

Cliente da revenda de Porto Alegre (RS)

Móveis lindos, de excelente qualidade. 
Atendimento ótimo, da elaboração do projeto à 
entrega. Recomendo muito e certamente voltarei para 
fazer outros móveis!

Cliente da revenda de Porto Alegre (RS)

Estou muito satisfeita com os projetos de quatro 

qualidade, criatividade e cuidado nos mínimos detalhes, 
além de pontualidade e uma contagiante alegria 
na realização de sonhos! Obrigada a toda a equipe 
Simonetto!

Cliente da revenda de Porto Alegre (RS)

 Excelente qualidade nos produtos e serviços, vale 
o preço que cobram. Minha família e eu agradecemos 
todo o atendimento: desde a loja aos montadores, todos 
ajudaram a realizar esse nosso sonho! Recomendo!

Cliente da revenda de Jundiaí (SP)
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