PERSIANA & CIA
persianas e cortinas Luxaflex

Simples, práticas, atuais
e de fácil manutenção, as
persianas são soluções
perfeitas de estética e
funcionalidade em ambientes
modernos e dinâmicos.
Representada pela Persiana
& Cia, em Taubaté, a Luxaflex
tem um modelo para cada
estilo de projeto, sempre
com tecnologia e design.
Para a arquiteta, encontrar
os mais variados modelos de
cortinas e persianas da marca
numa única loja, agradável
e completa, representa
facilidadde para o dia-a-dia.

PORTOBELLO SHOP
acabamentos

persianas cumprem
“Asa função
de equilibrar
”
a luminosidade com
leveza no design

Práticos, elegantes e muito versáteis, os porcelanatos
criados pela Portobello Shop estão sempre presentes nos
projetos assinados por Patrícia Penna. Além da variedade
de tons e tamanhos diferenciados, a loja conta com vasta
gama de acessórios e complementos para vestir pisos
e paredes com estilo e bom gosto. Seja para ambientes
residenciais ou comerciais, os revestimentos da marca
representam qualidade e eficiência estética. Novas
coleções são lançadas com frequência e acompanham
o ritmo tecnológico e criativo do mercado. Na foto,
este consultório médico ganhou a leveza e fluidez do
porcelanato Carrara Bianco para todo o piso.
PERSIANA & CIA - Rua do Sacramento, 266, Taubaté, SP, (12) 3621-8633

PORTOBELLO SHOP- Av. Charles Schneider, 1100, Taubaté, SP, (12) 3633-1719, www.portobelloshop.com.br

ILLUMINARE
iluminação

Elemento fundamental em qualquer
projeto de arquitetura e interiores, a
iluminação agrega conforto visual
e sofisticaç/ão. Com a possibilidade
infinita de criar diferentes cenários a
cada uso, os projetos luminotécnicos
despertam a criatividade de profissionais
como a arquiteta Patrícia Penna. E é na
Iluminare que Patrícia encontra produtos
versáteis e de design atual tanto para
iluminação técnica quanto para compor
ambientes esteticamente. Sempre atenta
às tendências do mercado, a loja ainda
representa marcas de peso no segmento,
como a Bertolucci, que assina o abajur
Mandacaru, no detalhe, e o lustre, na foto
do living projetado por Patrícia.

ILUMINARE - Av Heitor Vila Lobos, 982, São José dos Campos, SP, (12) 3923-6288, www.iluminareonline.com.br

TAFETÁ

cortinas, colchas e persianas

não
“Atemcriatividade
limites com os”
produtos da Tafetá

A possibilidade de criar colchas
e cortinas sob medida, com
exclusividade no design e
materiais de alta qualidade
é o que forma o elo entre a
arquiteta Patrícia Penna e a
Tafetá. Consolidada no mercado
de confecções, com tradição e
parceria com marcas renomadas,
a loja oferece ao profissional
total liberdade de criação para
peças personalizadas. Além de
cortinas e colchas com excelente
acabamento, a Tafetá ainda
reúne tapetes, papéis de parede,
persianas e tecidos. Na foto, colcha
e almofadas em seda somam
sofisticação ao ambiente.

TAFETÁ - Rua Serimbura, 294, São José dos Campos, SP, (12) 3913-4791, www.tafeta.com.br

JR SOM

home theater e automação digital

Alta tecnologia e qualidade caminham lado
a lado quando se trata dos equipamentos e
serviços de automação oferecidos pela JR
Som. Entre a quantidade e variedade de
produtos para home theater que a loja oferece,
Patrícia Penna sempre encontra novidades e
ótima soluções para criar verdadeiras salas
de cinema. Além de TVs, telões, projetores e
todos os demais acessórios para salas de TV, a
profissional ainda pode contar com os sistemas
de automação digital de som e iluminação.

“Qualidade de som e imagem é”
fundamental num home theater

JR SOM - Rua Barão da Pedra Negra, 495, Taubaté, SP, (12) 3633-1855, www.jrsom.com.br

CONCEITTO MÓVEIS
móveis e decorações

Sempre que busca por novidades, peças
diferenciadas e acessórios criativos, a
arquiteta Patrícia Penna segue para a
Conceitto Móveis. Lá o garimpo rende
qualidade, conforto e bem estar para
ambientes nos mais variados estilos.
Antenada, a loja busca referência no
marcado internacional e inova com as
tendências de design e tecnologia. À uma
linha completa de móveis e acessórios,
a Conceitto agrega também as telas
exclusivas da artista plástica Susi Toledo.

CONCEITTO MÓVEIS- Av São João, 1765, São José dos Campos, SP, (12) 3942-5578, www.conceittomoveis.com.br

MARMOBELLO
mármores e granitos

Sempre em voga, mármores e granitos
imprimem sofisticação e autenticidade
em um projeto. A diversidade de tipos e
acabamentos apresenta possibilidades variadas
de composições dentro e fora de casa. Na
Marmobello, a parceria com a arquiteta Patrícia
Penna se consolida no profissionalismo e
credibilidade da empresa, com prazos de entrega
e acabamentos impecáveis. Ao lado, escada em
mármore Travertino Romano, e abaixo, banheiro
revestido no mesmo material, com bancada e
cuba esculpida também em Travertino.

MARMOBELLO - Rua Dr. Suzano Brandão, 1240, São Paulo, SP, (11) 2093-2246, www.marmobello.com.br

