
S A N T A  C A T A R I N A



A CASACOR Santa Catarina | Florianópolis abre as 
portas para mais uma edição imperdível que mescla 
profissionais veteranos e estreantes em seus 21 am-
bientes, os quais interpretam o tema “A Casa Original” 
com maestria e, acima de tudo, mostram como a ar-
quitetura e o design de interiores podem contribuir para 
a qualidade de vida.

A Portobello Shop está presente em 11 projetos da 
mostra que destacam produtos que traduzem a es-
sência da marca e a personalidade de profissionais 
renomados. Criatividade, sustentabilidade e elegância 
definem a alma de composições inspiradoras para o  
universo do design e da arquitetura.

 Foto: Mariana Boro 



CASA PORMADE
Por Escritório Fábio Vitorino e VK Arquitetos @arqfabiovitorino @vkarquitetos

Casa Pormade, o ambiente dos sonhos para quem gosta de viver com 
conforto, elegância e tem prazer em receber amigos em casa. Em 110 
m², é possível notar alternativas que valorizam a integração e circulação 
pelo espaço. Grandes portas duplas foram instaladas para demarcar a 
separação dos ambientes e criar zonas de privacidade, possibilitando 
a junção dos espaços quando necessário. O revestimento Nero Venato 
foi aplicado no piso que separa a cozinha da sala de estar, emoldurando 
e destacando a passagem e demarcando a zona de circulação.

 Foto: Lio Simas 
(CASACOR oficial)



BIANCO COVELANO
12157

NERO VENATO
27103

REJ PRIME PRETO 
25501

REJ PRIME 
BRANCO
25500

Bianco Covelano, de 
fundo claro, trouxe luz 
e brilho ao ser aplicado 
na parede de fundo das 
prateleiras, enaltecidas 
pela iluminação indireta. 

 Foto: Lio Simas 
(CASACOR oficial)

https://www.portobello.com.br/produtos/timeless/field-tile/bianco-covelano/120x270-polido/12157E
https://www.portobello.com.br/produtos/unique/field-tile/nero-venato/60x120-polido/27103E
https://www.portobello.com.br/produtos/rejunte-prime/produtos-instalacao/rejunte-prime-preto/n-d-n-a/25501
https://www.portobello.com.br/produtos/rejunte-prime/produtos-instalacao/rejunte-prime-preto/n-d-n-a/25501
https://www.portobello.com.br/produtos/rejunte-prime/produtos-instalacao/rejunte-prime-branco/n-d-n-a/25500


RESPIRO
Por Mariana Maisonnave @marianamaisonnave.arq

O ambiente Respiro é um convite ao acalento. Feito em 
homenagem a seu pai, que teve complicações ao contrair 
COVID-19, Mariana propôs um espaço de tons neutros e 
atmosfera clara. A intenção foi criar um ambiente acolhedor, rico 
em leveza e tranquilidade. 

SUPERQUADRA CRU
200832

PALISSANDRO
200003

REJ PRIME CINZA 
PLATINA 
12901O

A escolha dos revesti-
mentos foi pautada pelo 
minimalismo, encontran-
do peças-chave com 
produtos como a lastra 
Palissandro, aplicada no 
painel da TV, e o revesti-
mento de fundo acinzen-
tado, Superquadra.

 Foto: Mariana Boro 

 Foto: Mariana Boro 

https://www.portobello.com.br/produtos/superquadra/field-tile/superquadra-cru/120x120-natural/200832E
https://www.portobello.com.br/produtos/unique/field-tile/palissandro/120x270-polido/200003E
https://www.portobello.com.br/produtos/rejunte-prime/produtos-instalacao/rejunte-prime-cinza-platina/n-d-n-a/25509
https://www.portobello.com.br/produtos/rejunte-prime/produtos-instalacao/rejunte-prime-cinza-platina/n-d-n-a/25509/portobello-shop


 Foto: Mariana Boro 

 Foto: Mariana Boro 



GOUACHE 
MANDARINE
12811
12904

CAMADAS 
BRASILEIRAS
Por Juliana Pippi @julianapippi 

Escavar, escavar, escavar.
Ato de peregrinar-se. Geografia dos pés, do pisar. O tecer das mãos.
Descobrir a crosta, descobrir-se. Aventurar-se no espaço/tempo que 
se vive. Vive-se dentro de si e vive-se no tempo que envolve.
No tempo dos significados, significâncias, sensibilização dos sentidos,
do sentir. O Living “Camadas Brasileiras” de autoria da arquiteta Juliana
Pippi é um ambiente movimento, de criações e fabulações do mundo
que é visto, tocado e praticado.

DANSK MUD
12160

CHELSEA DARK 
RED
28985
28986
28987

 Foto: Mariana Boro 

https://www.portobello.com.br/produtos/gouache/gouache-mandarine/4342/revestimentos/acessorios
https://www.portobello.com.br/produtos/dansk/field-tile/dansk-cement-mud/120x270-natural/12160E
https://www.portobello.com.br/produtos/chelsea/chelsea-dark-red/1419/revestimentos/acessorios
https://www.portobello.com.br/produtos/chelsea/chelsea-dark-red/1419/revestimentos/acessorios


 Foto: Mariana Boro 



 Foto: Mariana Boro  Foto: Mariana Boro 



COSMOPOLITAN 
LOFT 
Por Mariana Pesca @marianapescaarquitetura

Força, autenticidade e independência são características que 
espelham a mulher idealizada por Mariana para usufruir de seu 
ambiente Cosmopolitan Loft. Um espaço que encanta e convida ao 
descanso em meio ao agito das grandes cidades. A modernidade, 
empregada no projeto, possibilitou uma combinação harmônica e 
ousada. Podemos encontrar um ambiente altamente feminino ao 
entrar no banheiro revestido com o produto Rosa Cha da Portobello, 
porém, ao caminhar em direção ao quarto de casal, vemos o contraste 
criado a partir da aplicação do Kit Janeiro Off White, que traz leveza e 
proximidade com as linhas orgânicas da natureza.

REJ PRIME CINZA 
PLATINA 
12901O

REJUNTE JUNTA 
LARGA CINZA 
PLATINA
12863

KIT JANEIRO OFF 
WHITE 
12901

COLOR MARKET 
ROSA CHÁ*
*Indisponível!  Confira 
no QRcode outras 
cores do produto.

https://www.portobello.com.br/produtos/rejunte-prime/produtos-instalacao/rejunte-prime-cinza-platina/n-d-n-a/25509
https://www.portobello.com.br/produtos/rejunte-prime/produtos-instalacao/rejunte-prime-cinza-platina/n-d-n-a/25509/portobello-shop
https://www.portobello.com.br/produtos/rejunte-junta-larga/produtos-instalacao/rejunte-junta-larga-cinza-platina/n-d-/12863PK
https://www.portobello.com.br/produtos/ipanema/acessorios-revestimento/kit-janeiro-off-white/n-d-natural/12901OF
https://www.portobello.com.br/revestimentos/linhas/color-market




LOFT ÍRIS
Maria Graziella Oliveira e Allan Chierighini. @arq.allan.progetta @arq.grazi.progetta

O que há de mais expressivo quando nosso sorriso fica escondido por 
detrás de uma máscara? Os olhos têm revelado nossos sentimentos 
ultimamente e ganharam protagonismo no ambiente projetado pelos 
arquitetos do Projetta Studio.  A união perfeita entre a curva e a reta 
resultou em um loft que foi inspirado nos modelos americanos dos anos 
1950. Um ambiente multifuncional, amplo e moderno, que tirou partido do 
piso Bleu de Savoie, sóbrio e de fundo azulado, para compor um ambiente 
prático e atemporal.

BLEU DE SAVOIE
29933

https://www.portobello.com.br/produtos/bleu-de-savoie/field-tile/bleu-de-savoie/120x270-natural/29933E


ESPAÇO PLURAL
Por Gerbara e Filártica Arquitetos @gfarquitetos

Um Espaço Plural, rico em referências artesanais dos mais diversos 
cantos do estado de Santa Catarina, produtos que refletem um processo 
de projetar regenerativo, com elementos pensados para valorizar a 
natureza e reduzir os impactos no meio ambiente. Para compor o espaço 
de espírito leve, foram escolhidos produtos de acabamento natural para 
o piso e bancadas. Para dar movimento às paredes, o revestimento 
Gouache foi harmonicamente mesclado entre seus tons, que remetem a 
pinceladas, e variação dos tipos de acabamento.

 Foto: Lio Simas 
(CASACOR oficial)



REJ PRIME 
BRANCO
25500

PALISSANDRO 
200884

GOUACHE BRUME
12931

GOUACHE GRAINE
12934

REJ PRIME CINZA 
CORDA
28175

 Foto: Lio Simas 
(CASACOR oficial)

https://www.portobello.com.br/produtos/rejunte-prime/produtos-instalacao/rejunte-prime-branco/n-d-n-a/25500
https://www.portobello.com.br/produtos/unique/field-tile/palissandro/120x120-natural/200884E
https://www.portobello.com.br/produtos/gouache/acessorios-revestimento/gouache-brume/7-5x15-5-mate/12931E
https://www.portobello.com.br/produtos/gouache/acessorios-revestimento/gouache-graine/7-5x15-5-mate/12934E
https://www.portobello.com.br/produtos/rejunte-prime/produtos-instalacao/rejunte-prime-cinza-corda/n-d-n-a/28175


ROOFTOP 20|21
Por Ana Trevisan @anatrevisan.arquiteta

Amplitude, elegância e conforto são encontrados no Rooftop 
20|21, que recebeu esse nome por ter sido idealizado em uma 
época em que nos conectamos profundamente com nossas 
casas e valorizamos cada vez mais os espaços ao ar livre em 
meio à natureza. Em 400 m², a arquiteta Ana Trevisan propôs 
uma paginação diferente, criando “rasgos canteiros” com o 
piso cerâmico Bleu de Savoie, produto que foi escolhido por 
sua originalidade e raridade. O grande formato 120x120 guiou 
a modulação de “rasgos” que recebem os vasos de concreto. 
Seixos grafite dão acabamento e contrastam com o tom cinza dos 
vasos e cinza azulado da cerâmica.

BLEU DE SAVOIE
200811

REJ. PRIME CINZA 
ARTICO
28174

https://www.portobello.com.br/produtos/bleu-de-savoie/field-tile/bleu-de-savoie/120x120-externo/200811E
https://www.portobello.com.br/produtos/rejunte-prime/produtos-instalacao/rejunte-prime-cinza-aartico/n-d-n-a/28174/portobello-shop




MEU 
CORAÇÃO 
QUEIMA
Por Jeferson Branco @jefersonbranco

Em 51 m², sentimos a tropicalidade representada 
por trabalhos manuais de artesãos espalhados pelo 
Brasil. Da amendoeira, rede de palha, espelho de 
moldura laranja, das xícaras e pratos da casa da 
avó e até armários do Estúdio Manifesto. A ideia é 
traduzir a verdadeira casa brasileira, onde elementos 
de decoração tradicionais viram protagonistas do 
ambiente, junto a revestimentos e produtos de alto 
padrão. REJ PRIME 

BRANCO
25500

COBOGÓ 
MOVIMENTO*
*Indisponível!  Confira 
no QRcode produtos  
semelhantes.

GOUACHE 
MANDARINE
12811

ARAUCARIA CLARA 
TOUCH
12045

REJ PRIME 
CAMURÇA
25513

https://www.portobello.com.br/produtos/rejunte-prime/produtos-instalacao/rejunte-prime-branco/n-d-n-a/25500
https://www.portobello.com.br/linhas?data[Class3][1][COBOGO]=1
https://www.portobello.com.br/produtos/gouache/acessorios-revestimento/gouache-mandarine/15-5x15-5-brilho/12811E
https://www.portobello.com.br/produtos/araucaria/field-tile/araucaria-clara-touch/20x120-natural/12045E
https://www.portobello.com.br/produtos/rejunte-prime/produtos-instalacao/rejunte-prime-camuraia/n-d-n-a/25513


O contraste entre cores e 
acabamentos é o grande 
diferencial desse projeto, 
que usou o revestimento 
Gouache Mandarine para 
criar uma atmosfera quen-
te, junto ao piso que re-
produz madeira, Araucaria 
Clara Touch.

 Foto: Lio Simas 
(CASACOR oficial)



 Foto: Lio Simas 
(CASACOR oficial)



LOJA DE 
AROMAS
Por Sumar Arquitetura @sumarleandro.arquiteto

Leandro, do escritório Sumar Arquitetura, foi o responsável pela 
criação de uma loja de aromas. Historicamente representada 
através da arquitetura clássica, a alma da loja se mantém fiel ao 
estilo, mas traz algo a mais. Através de pinturas coloridas, feitas 
à mão, foi possível criar um ambiente único e personalizado. 
A paginação do piso, executada através de cortes das lastras 
Bianco di Lucca e Classic Marquinia, criou uma espécie de 
mosaico que tornou-se uma verdadeira obra de arte.

CLASSIC 
MARQUINIA 
29931

BIANCO DI LUCCA  
200115

https://www.portobello.com.br/produtos/unique/field-tile/classic-marquinia/120x270-polido/29931E
https://www.portobello.com.br/produtos/unique/field-tile/classic-marquinia/120x270-polido/29931E
https://www.portobello.com.br/produtos/timeless/field-tile/bianco-di-lucca/120x270-polido/200115E


 Foto: Lio Simas 
(CASACOR oficial)



REJ PRIME CINZA 
PLATINA 
12901O

SALA ÍNTIMA
Por Anna Maya @annamaya_arquitetura

No projeto da Sala Íntima, a arquiteta Anna Maya buscou 
reproduzir o que seria seu ambiente de trabalho dos sonhos, 
com muito aconchego e sofisticação. Através de traçados e 
linhas de uma arquitetura contemporânea, presenciamos a 
criação de um ambiente que traz calma e instiga a criatividade. 
A utilização de tons claros e quentes convida à composição com 
o piso Berliner Sand no formato 120x120. 

BERLINER SAND  
200823

https://www.portobello.com.br/produtos/rejunte-prime/produtos-instalacao/rejunte-prime-cinza-platina/n-d-n-a/25509
https://www.portobello.com.br/produtos/rejunte-prime/produtos-instalacao/rejunte-prime-cinza-platina/n-d-n-a/25509/portobello-shop
https://www.portobello.com.br/produtos/berliner/field-tile/berliner-sand/120x120-natural/200823E
https://www.portobello.com.br/produtos/berliner/field-tile/berliner-sand/120x120-natural/200823E
https://www.portobello.com.br/produtos/berliner/field-tile/berliner-sand/120x120-natural/200823E


REJ. PRIME CINZA 
ARTICO
28174

ESTAR
Fernanda Eicke

O ambiente Estar tem como prioridade projetual proporcionar 
um espaço de encontro e conforto. Através do projeto 
luminotécnico, foi possível criar uma atmosfera aconchegante 
e receptiva em todos os ambientes, que possuem um desenho 
integrado. Cozinha gourmet, estar, dormitório com office 
integrado, sala de banho e área externa compõem perfeitamente 
com o piso Posto 12, nas dimensões 90x90, e tonalidade fria 
acinzentada. O ambiente perfeito para quem busca sofisticação 
e atemporalidade.

POSTO 12
12329 

https://www.portobello.com.br/produtos/rejunte-prime/produtos-instalacao/rejunte-prime-cinza-aartico/n-d-n-a/28174/portobello-shop
https://www.portobello.com.br/produtos/ipanema/field-tile/posto-12/90x90-natural/12329E
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www.archtrends.com
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www.portobello.com.br

www.portobello.com.br

Acesse o QRcode e veja mais 
dos ambientes!

http://www.portobello.com.br

