intro

Todo mundo tem seu cantinho preferido em casa. E este cantinho pode ser
um quarto, uma sala, o banheiro, a cozinha. Não importa o lugar e sim,
como você se sente lá. Seja pelas lembranças, pela decoração, pela energia,
pelo astral, sempre existe aquele lugar da casa onde somos mais felizes.
Para a Simonetto, todos os ambientes são especiais e podem se tornar palco
de grandes histórias. Com novidades e a mais alta tecnologia em padrões,
acessórios e acabamentos, a Simonetto traz ideias inspiradoras para deixar
os móveis planejados da sua casa de um jeito milimetricamente você.
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speziale
ESPECIAL EM CADA MILÍMETRO

T odo lar de v e ter u m s e n t i m e n t o e s p e c i a l , c a p a z
de inspirar seus moradores todos os dias. Para que
isso aconteça a inspiração deve vir de tudo aquilo
que apreciamos:

recordações de famílias, hobbies

e sonhos que perseguimos. Cosias que transformam
momentos comuns em especiais. Essa é a premissa
da Linha Speziale: inspirar com suas lembranças,
iluminar-se com suas ideias e ser especial como você.

Acabamentos

MDF BP RUSTIC

MDP BP NEVADA

MDP BP SANTORINI

Vidro Cinza

Hall
de Lembranças
Sempre sonhei em um cômodo para colocar todas as
fotos antigas, quadros de viagens e outras recordações
da minha vida. Neste espaço amplo e especialmente
projetado sob medida, realizei meu sonho de compartilhar
minhas lembranças mais queridas com meus amigos.

coleção sotille
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Acabamentos

MDF BP BRANCO

MDP BP BERLIN

Vidro Espelho

Vidro Preto

Minha Sala
de Leitura

O amor pela literatura sempre me definiu. Quando preparei
minha casa, sonhei com uma sala que me fizesse viajar em
minhas histórias. Espaço amplo, organizado, não foi difícil
dividir meus livros nas prateleiras da Simonetto. Confesso: amo
ainda mais a literatura, depois que passei a amar a minha sala.

coleção Sotille

Acabamentos

MDF BP RUSTIC

MDP BP NEVADA

MDP BP SANTORINI

Vidro Cinza

Cozinha
em Família

Minha família não tinha o hábito de sentar-se à mesa durante
as refeições. E era mesmo assim: todo mundo comia em
frente da televisão. Depois que montamos a nossa cozinha
Simonetto, tudo mudou. Temos um amplo espaço para o jantar,
o almoço e o café da manhã, adegas personalizadas e uma
mesa muito moderna, que todos acham linda. Posso dizer com
toda a certeza que refeições em família tem outro sabor.

coleção sotille
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Acabamentos

MDF BP RUSTIC

MDP BP NEVADA

MDP BP SANTORINI

Vidro Cinza

Comendo
com os Olhos

O melhor jantar aconteceu nesse ambiente. A comida era boa,
a mesa posta em detalhes. Nunca tive um momento tão especial
quanto aquela refeição. Na verdade mal lembro do menu,
mas não esqueço o requinte da Sala de Jantar Simonetto.

coleção sotille
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Acabamentos

MDF BP BRANCO

MDP BP BERLIN

Vidro Espelho

Vidro Preto

Nossa Eterna
Lua de Mel
Fazia 10 anos que estávamos juntos e a maior surpresa
que ele me deu foi um quarto Simonetto com o mesmo
ambiente de um hotel que havíamos ido em nossa lua
de mel. Nosso quarto milimetricamente projetado
inspirado em um dos nossos melhores momentos!

coleção Sotille

Acabamentos

MDF BP BRANCO

MDP BP BERLIN

Vidro Espelho

Vidro Preto

Uma Paixão
por Sapatos

Quando nos casamos, ela disse que eu seria o único amor da vida dela.
Eu nunca imaginaria que dividiria esse sentimento com seus sapatos.
Ingenuidade. Que mulher não gosta de sapatos? E como são muitos,
ela tinha que ter um closet a altura da sua paixão. Hoje eu divido
o amor dela com os sapatos. E também com o closet Simonetto.

coleção Sotille

Acabamentos

MDF BP BRANCO

MDP BP BERLIN

Vidro Espelho

Vidro Preto

Um Banheiro
Cheio de Paixão
Sempre sonhei com um banheiro que pudesse transformar
um dia de trabalho estressante em um final de dia
relaxante e de paz. Com o ambiente Simonetto além
do aconchego, tenho um ambiente organizado e feito
milimetricamente para atender as minhas necessidades.

coleção Sotille

Acabamentos

MDF BP BRANCO

MDP BP BERLIN

Vidro Espelho

Vidro Preto

Um Quarto
Para Duas

Eu e minha irmã temos muito espaço, mas não desgrudamos
nunca. Ficamos até tarde acordadas contando várias
histórias de arrepiar. Ironicamente, com os lindos móveis
em volta, a história acaba sempre em sorriso. Dizem que
dividir o quarto é chato. Não que tem um quarto Simonetto.

coleção Sotille
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Acabamentos

MDF BP BRANCO

MDP BP BERLIN

Vidro Espelho

Vidro Preto

Um Closet
Perfeito
Nunca mais recebemos bronca da mamãe depois que ganhamos
o nosso closet. Espaço bem dividido, prateleiras sob medida, tudo
tão organizado que fica difícil ser desorganizado. Até sinto falta
dela gritando meu nome completo. Pensando bem, nem sinto tanto
assim. Mas que fique claro: não é qualquer closet, é Simonetto.

coleção Sotille

Acabamentos

MDF BP BRANCO

MDP BP BERLIN

Vidro Espelho

Vidro Preto

Festa na
Cozinha

Muito tempo encontrando amigos especiais em restaurantes
e bares da cidade. Agora, quando vou fazer algo para meus
amigos, a cozinha é a da minha casa, e é Simonetto.
O espaço é amplo, mas intimista. Lindo, mas sem
exageros. Na medida certa, como uma boa amizade.

coleção Sotille

Acabamentos

MDF BP BRANCO

MDP BP BERLIN

Vidro Espelho

Vidro Preto

Minha Primeira
Lavanderia
Confesso que lavar roupa sempre me deu uma dose extra de desespero.
Não por não gostar, mas pela falta de experiência. Encarei o desafio.
Com a minha Lavanderia Simonnetto, transformei medo em prazer.
Agora sei que não dá para juntar roupa clara com escura.
E nem lavanderia com móveis que não sejam Simonetto.

coleção Sotille

sotille

u ma lin h a milimetricamente s u til

Transforma seu projeto em um cenário para sua
vida. Esta é a proposta da Linha Simonetto Sotille.
Uma coleção para quem busca em cada espaço
um detalhe sutil, capaz de transformar qualquer
ambiente, em um momento inesquecível.

Acabamentos

MDF BP RUSTIC

MDP BP NEVADA

MDP BP SANTORINI

Vidro Cinza

O Ajudante
de Cozinha

Um cheiro de canela pairava no ar, enquanto o garoto
observava a receita sendo preparada. Leite na vasilha, ovos
sendo batidos, farinha levantando voo. Mas sua parte preferida
era quando seu pai pedia ajuda para colocar o chocolate
na cobertura do bolo. Ele tinha apenas cinco anos de idade,
mas tinha certeza que assim que quando crescesse seria
cozinheiro e, tal como o pai, dono de uma cozinha Simonetto.

coleção sotille
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Acabamentos

MDF BP RUSTIC

MDP BP NEVADA

MDP BP METALIC SUED

Um Jantar
Romântico
A moça sentiu seu coração palpitar assim que entrou em casa para um
jantar. A causa de sua palpitação não era pelo balançar das cortinas,
que dançavam elegantes, movimentadas pelo vento. Tão pouco era do
silêncio instigante da sala perfeita, em estilo moderno, uma beleza que
combinava com os móveis projetados milimetricamente. Mas sim pelo
anfitrião, dono sala de jantar Simonetto, e também dono do seu coração.

coleção Sotille
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Acabamentos

MDP BP RUSTIC

MDP BP AÇO CORTEN

Vidro Espelho Bronze

A Paixão
pelo Cinema

Seus amigos não entendiam porque ele preferia ficar em casa
em um sábado à noite. A resposta era sua sala Simonetto
totalmente projetada para um amante da sétima arte
como ele. Com prateleiras sob medida, um amplo espaço
completamente decorado, o ambiente era tão agradável que ele
sentia-se quase como se estivesse dentro de um grande filme.

coleção Sotille

37

Acabamentos

MDF BP MACADAMIA

Vidro Cinza

Presente
de Casamento
A mulher tinha uma venda nos olhos. Com passos curtos ela foi guiada
pelo espaço amplo. Tocou o tecido grosso das cortinas e foi equilibrandose nos móveis, bem devagar, até chegar na cama onde deitou-se e pôde
sentir toda a maciez de uma cama bastante espaçosa. Quando a venda
foi retirada, seus olhos vislumbraram toda a beleza de um Dormitório
Simonetto. Demorou poucos segundos para descobrir em cima
da cama uma faixa de LAR DOCE LAR que explicava tudo.

coleção Sotille
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Acabamentos

MDF BP BRANCO

MDP BP BERLIN

Vidro Espelho

Vidro Preto

O Melhor
Quarto do Mundo
O garoto não ligava quando os pais o mandavam para o quarto.

O espaço amplo, o telescópio na janela, a guitarra amparada na
parede. Não havia melhor lugar no mundo do o seu aquele cômodo
Simonetto. Ele simplesmente amava cada centímetro do lugar.

coleção Sotille

Acabamentos

MDF BP METALIC SUED

Laca Amarelo Acetinado

O Banho Zen
Tudo era perfeito naquele momento. A moça entrou na banheira
e sentiu a água quente relaxando cada centímetro do seu
corpo. As velas aromática a levaram até um mini Spa, que ela
havia visitado no passado. Mas ela ainda estava lá, em seu
banheiro Simonetto, sentindo uma grande paz de espírito.

coleção Sotille

Acabamentos

MDP BP BARRIQUE

Vidro Azul Imperial

O Amor de
Dona de Casa
A dona de casa tinha um sonho deixar sua Lavanderia mais
bonita. Já que lavar roupa não era uma das coisas que ela
mais gostava. Com o projeto de Lavanderia Simonetto, ela
ganhou um espaço bem dividido com prateleiras e nichos
para guardar produtos e uma beleza incomparável.

coleção Sotille
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tel (46) 3547 8888
/simonetto.oficial
@simonetto.oficial
www.simonetto.com.br

