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A criatividade
não se limita
ao tempo
Em 2019, a Level Acabamentos traz novos
significados para sua linha de produtos.
Introduzimos o retrofuturismo, tendência
artística inspirada em uma realidade
espaço-temporal explorada na literatura
e no cinema. Aqui, o importante é fugir
do óbvio. Os limites entre possível e real
são expandidos, a ponto de trazer para
ambientes do século 21 a decoração de um
universo particular, baseado nas grandes
invenções a vapor da humanidade.
Convidamos você para repensar os
conceitos de tempo e espaço e embarcar
em uma nova viagem. Com uma linha de
produtos de diferentes partes do planeta,
Fiandre, Bisazza e Stato dell’Arte se
tornam atemporais. As formas e texturas
versáteis se aplicam a qualquer projeto e
se misturam aos conceitos que compõem
nosso portfólio: concreto, madeira,
mármore, monocolor, pedra e metal.
Passeie por épocas marcantes e dias que
ainda nem existiram. Explore o melhor
de cada ambiente, cada cenário, e deixe a
liberdade ser seu guia para criar infinitas
possibilidades.
Bem-vindos ao retrofuturismo.
Nós somos a Level Acabamentos.

4

5

EXPERIÊNCIA

LINHAS

SENSORIAL

METAL

Inspirado no aço Corten, esse vinílico
é ousadia e personalidade. Perfeito
para aplicação em áreas comerciais
e de grande circulação, conta com
uma estética inovadora e tem tudo a
ver com projetos práticos e cheios de
estilo.

Além de revestir, os pisos vinílicos são
capazes de transformar.
Isso porque quem opta por esse tipo de
revestimento está apostando também
na experiência que proporciona: a
sensação de leveza no olhar e no sentir o
piso; a temperatura agradável ao andar
descalço; e o aconchego de um espaço
onde você se sente pertencer.
Produzidos com materiais renováveis, os
vinílicos entregam mais do que eficiência
na missão de revestir e decorar um
ambiente, pois também representam a
sustentabilidade do projeto.

Metal
457,2x914,4mm x 3mm
Capa 0,5mm

“

Materiais sustentáveis, como os pisos
vinílicos, oferecem muitas vantagens
durante a obra, como aproveitamento
de material, agilidade na mão de
obra, não-uso de madeira natural,
porém com padrões estéticos naturais,
ambientes bonitos, práticos, resistentes
e com custo baixo de manutenção
,
explica a coordenadora de Marketing e
Merchandising da Level Acabamentos,
Michelly Panicio.

”

Em 2018, a Stato dell’Arte, marca própria
da Level Acabamentos, lançou três linhas
de vinílicos. Em 2019 outras três linhas
somam-se ao portfólio. Inspiradas na
rusticidade da madeira, do concreto e do
metal, as coleções Nativa, Aroma, Aroma
Click, Cimento, Metal e Oca reúnem três
qualidades indispensáveis em um projeto:
versatilidade, praticidade e beleza.

“

São ideais para renovar ambientes
(já que podem ser colocados sobre
pisos existentes), e garantir aconchego
e conforto, porque não fazem barulho
ao caminhar e oferecem excelente
conforto térmico. É uma solução
superprática!
, completa Michelly.

”
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FACILIDADE
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OCA
A linha Oca é
influenciada pela força
da madeira das florestas.
Os nós marcados são o
diferencial que torna o
projeto único e singular.
Confira as cores Palha,
Cipó, Buriti e Terra.

Cimento
Disponível nas cores Cinza, Grafite,
Branco, Bege e Preto, a linha
Cimento é inspiração urbana para
o seu projeto. Ideal para ambientes
comerciais, a coleção combina
tendência e praticidade em um
mesmo produto.
Além dos tons de cinza
supercontemporâneos, o formato
quadrado de 914,5 x 914,5mm
também é um diferencial da linha.

Cinza
914,5x914,5x3mm
– Capa 0,5mm Colado

Grafite
914,5x914,5x3mm
– Capa 0,5mm Colado

Branco
914,5x914,5x3mm
– Capa 0,5mm
- Lançamento Colado

Palha - 1.219,2x184,5x2mm
Capa de 0,2mm

Cipó - 1.219,2x184,5x2mm
Capa de 0,2mm
8

Bege
914,5x914,5x3mm
– Capa 0,5mm
- Lançamento Colado

Buriti - 1.219,2x184,5x2mm
Capa de 0,2mm

Preto
914,5x914,5x3mm
– Capa 0,5mm
- Lançamento Colado

Terra - 1.219,2x184,5x2mm
Capa de 0,2mm
FACILIDADE

9

AROMA

NATIVA
Nas versões Castanha Branca, Marfim, Garapa e Carvalho, a linha
Nativa inspira aconchego. Assim como todos os vinílicos da Stato
dell’Arte, a coleção garante o conforto térmico e acústico do espaço.

Essa coleção inspira aconchego
e conforto aos projetos. Ideais
para quem busca qualidade e
exclusividade, as peças foram
pensadas para garantir o conforto de
projetos residenciais e comerciais.
Você pode escolher entre duas linhas:

Além disso, o acabamento fosco, que é ideal para ambientes
internos, torna o vinílico a peça perfeita para ambientes
residenciais e comerciais.

A Aroma, disponível na versão colada
e dimensões de 914,5x152,4 x 2mm Capa de 0,2mm, conta com as cores
Avelã, Conhaque, Cacau, Chantilly
e Champanhe, além das novidades
Algodão e Mel.
Já a Aroma Click é um piso para
encaixe, nas cores Conhaque,
Chantilly, Champanhe, Algodão e Mel.

Carvalho - 1.219,2x184,5 x 3mm –
Capa de 0,5mm - Colado

Avelã

Garapa - 1.219,2x184,5 x 3mm
– Capa de 0,5mm - Colado

Conhaque

Marfim - 1.219,2x184,5 x 3mm –
Capa de 0,5mm - Colado

Cacau

Castanha Branca - 1.219,2x184,5 x 3mm
– Capa de 0,5mm - Colado

Chantilly

INSTALE COM UM CLICK
Você já deve ter ouvido que a instalação dos pisos vinílicos é superprática e
rápida. A tecnologia envolvida garante uma obra tranquila e sem bagunça.
A aplicação pode ser feita com clic ou com cola - oferecemos as duas opções!
Confira algumas dicas para tornar a aplicação do piso ainda mais fácil!

Champanhe

Algodão - Lançamento

Vinílico Colado:
O vinílico colado também tem suas
vantagens. Com custo menor em relação
ao clicado, ele é superversátil e pode ser
aplicado em pisos e paredes!

Mel - Lançamento
10

Vinílico Clicado:
O diferencial é o sistema de encaixe do
produto, que dispensa o uso de cola. Essa
opção proporciona uma instalação ainda
mais rápida e permite o reaproveitamento
do piso em outros ambientes.

FACILIDADE

Onde posso aplicar?
É possível sobrepor os vinílicos em
pisos já existentes, já que cobrem
a maioria dos revestimentos! Para
isso, a superfície só precisa estar
limpa, impermeabilizada e nivelada
para receber o piso.
Se você contar com uma equipe
especializada, a instalação levará
cerca de três dias e o cômodo
poderá ser ocupado na hora.
11

A criatividade

é uma aventura
Apertem os cintos! O steampunk,
inspiração da Level Acabamentos em 2019,
tem tudo a ver com aventura e criatividade.
O conceito vem da literatura e do cinema,
mostrando uma realidade fantástica onde
a concepção espaço-temporal é bastante
livre. A maioria das obras se passa em
cenários da metade do século 19, no
período britânico da Era Vitoriana, mas
exibe invenções que estão muito à frente do
seu tempo. Luzes, engrenagens e criações
a vapor de todo o tipo são frequentes nesse
tipo de história.
Elementos do gênero aparecem com força,
também, quando o assunto é arquitetura
e decoração de ambientes. Na carona da
tendência industrial, que caiu no gosto
popular nos últimos anos, a tubulação
aparente em luminárias e abajures, o uso
de relógios de parede e espelhos, com
formas geométricas, e a combinação de
cimento e madeira em ambientes internos
dão o tom retrofuturista que o estilo sugere.

12

steampunk

Grandes relógios
e engrenagens
estão no centro das
criações deste estilo.
13

foto: Erik Witsoe / Unsplash

“O porcelanato evoluiu para ser usado onde
a imaginação permitir. Chão e parede são
apenas coadjuvantes de um cenário repleto
de cores e texturas que se transformam
em formas, móveis e muito design. O
porcelanato é o antigo que agora voltou
a ser novo. Assim como o steampunk,
é retrofuturista”, comenta Michelly
Panicio, coordenadora de Marketing e
Merchandising da Level Acabamentos.

foto: Sebastian Schuppik / Unsplash

Ambientes amplos são ótimos
cenários para o steampunk
(repare nas ilustrações do teto)!

Até o Mickey já embarcou nessa:
referências na cultura pop

O termo pode não ser familiar, mas o steampunk está presente nos livros,
no cinema e até em jogos de videogame que você já viu por aí. Confira
algumas obras que prestaram homenagens ao estilo:
LITERATURA
Volta ao Mundo em 80 Dias,
de Júlio Verne
Sherlock Holmes
(série de livros), de Arthur Conan Doyle
Oliver Twist, de Charles Dickens
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foto: Zbysiu Rodak / Unsplash

Pequenos objetos
se tornam
poderosos itens
de decoração,
sempre cruzando
a linha entre
moderno e retrô.

steampunk

CINEMA
De Volta Para o Futuro III,
de Robert Zemeckis
A invenção de Hugo Cabret,
de Martin Scorsese
As aventuras de James West,
de Barry Sonnenfeld
GAMES
Jamestown,
da Final Form Games
Bioschok,
da 2k Games
Epic Mickey,
da Junction Point Studios
15

Linha
Luminositá
Inspirada em
mármores, a linha
se distingue pelo
alto padrão e
sofisticação de suas
peças. A variedade
de cores e formatos
oferece flexibilidade
na criação de
projetos: são 13
versões dos mais
nobres mármores.
Agora, com a opção
em acabamento
acetinado, além do
polido.

LANÇAMENTOS:
AINDA MAIS
VERSATILIDADE

Os formatos também
se atualizaram! Os
porcelanatos Ariston,
Italiagris, Pietra Gris,
Neo Onix, Statuário
e Carrara contam
com uma versão nas
dimensões 160x80cm.

Versatilidade é uma qualidade indispensável
quando o assunto é design de interiores e
decoração. A tarefa de escolher o revestimento
perfeito em meio a tanta variedade não é fácil. Por
isso, produtos com várias opções de acabamento
contribuem para o processo de escolha.
Quer saber como? Você pode usar um
revestimento polido na área interna e acetinado
na externa, mantendo assim a unidade de tons e
cores.
Em 2019, lançamos novas versões dos
porcelanatos mais queridinhos da Stato dell’Arte,
nossa marca própria. A atualização nas linhas
Luminositá e Maxi Marble são os destaques
deste ano.

Ariston

Carrara

Statuário

Neo Onix

Italiagris

Pietra Gris

Confira as outras opções dessa coleção em www.levelacabamentos.com.br
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LANÇAMENTOS
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Linha Maxi
Marble
Trazendo novas
possibilidades para
a linha Maxi Marble,
o lançamento deste
ano é o Maxi Marble
Honey Onix. Com
versão polida, a
peça remete ao belo
e ao minimalista,
compondo com os já
consagrados Pietra
Silver, Armani Bronze
e Statuario White.
Todas as peças estão
disponíveis nas
dimensões 240x120cm
ou 120x120cm.

Elektra Corten

Ele cresceu!
Confira o novo formato
160x80cm e inspire-se!

Infinity Super
Blanco

A linha de tons urbanos
atemporais ganha mais
uma cor: Super Blanco!
Disponível nas versões
polido e mate, com
formato 100x100cm.

Neo Marmi Taxos

Extra fino, superbranco e de grande formato. O
produto que faltava para a coleção Neo Marmi
chega para ser o queridinho dos projetos! Com
acabamento polido e formato 180x90cm.
18

LANÇAMENTOS
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NOSSOS
CONCEITOS
Em 2018, criamos novos
significados para os nossos
produtos a partir de seis conceitos
que representam e norteiam nossa
curadoria. Conheça:

Mármore
Mármore
é história,
presente
e futuro.

Concreto

Metal
Metal é
versatilidade
e intensidade
para espaços
autênticos.

Madeira

Concreto é
resistência
com expressão.

Beleza
sustentável.

Pedra

Monocolor

A naturalidade
da pedra no
seu projeto.

Tons que
expressam
personalidade.

Acesse nosso site e baixe nosso catálogo para conhecer nosso portfólio completo.

20

LANÇAMENTOS
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Abu Dhabi:
Polido,
Acetinado
e Rústico, e
também na
opção de cor
Dune. Nos
formatos
100x100cm.

Seis conceitos, diferentes
países, muitos acabamentos
Um dos diferenciais da Level
Acabamentos é trazer para o
mercado brasileiro a curadoria
do que há de melhor no
mundo. A empresa, que tem
sede em Itajaí e showroom em
São Paulo, já atua em todos os
estados brasileiros, e leva na
bagagem o título de principal
importadora de revestimentos
cerâmicos do país.
Não é à toa que suas
linhas são inspiradas em
diferentes partes do globo.
Colocar em um projeto o
mesmo revestimento, em
diferentes acabamentos, é
uma tendência que promete
cair ainda mais no gosto dos
especificadores.

Metropolitan Manhattan
Moderno, alternativo e
independente: o street style dos
bairros de Manhattan inspirou
a linha Metropolitan. Versão
acetinada e rústica, ideal para
área externas como varandas e
piscinas.

22
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Burgundy,
um tom
universal

Se tem uma cor que traduz bem a
interseção entre moda&arquitetura, é
o Burgundy, cor escolhida para inspirar
os projetos da Level Acabamentos em
2019. O vermelho fechado, com uma
pitada de púrpura, remete ao vinho da
região francesa Borgonha.

foto: Yannis Vlamos _ Indigitalimages

A tonalidade vai e volta nos grandes
desfiles de moda ao redor do mundo.
Pela versatilidade, é presença frequente
tanto no figurino de estrelas em
cerimônias de tapetes vermelhos,
quanto em peças do dia a dia. O
mesmo acontece com a arquitetura
e decoração: você pode encontrar
referências em castelos da realeza ou
no café favorito do seu bairro.
Quer um motivo a mais para comprar a
ideia global do Burgundy? É a cor oficial
dos passaportes da União Europeia.

A escolha da Level
O Burgundy não chegou à Level Acabamentos por
acaso. O ponto de partida para a escolha foi a cor
do ano de 2017, Rosa Millennial. Dois anos depois,
a marca continua na família de cores - porém, com
toda a força da nova tonalidade.
Em 2019, o objetivo é ter a identidade da marca
ligada à uma cor vibrante, chique e de presença.
Também é perfeita no que diz respeito à dualidade:
combina e contrasta com todo o conceito de
comunicação.
24

moda e arquitetura

“Ao navegar pela cartela de cores, nossos
olhos pararam no Burgundy, e decidimos
aumentar a pesquisa em torno desse tom.
Descobrimos um universo em torno dele!
Grandes marcas de eletrônicos, de materiais
esportivos e da alta costura também apostam
nela como um coringa para ser a ‘cereja
do bolo’ de campanhas e coleções. Então,
percebemos que estávamos no caminho
certo”, realça a coordenadora de Marketing e
Merchandising, Michelly Panicio.
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ACTIVE:

beleza e sustentabilidade
por um mundo melhor
Conheça o único
acabamento antipoluição e
bactericida no mundo com
certificação ISO.
Além de atrativo visualmente, um
revestimento precisa ser sustentável. É
com este propósito que apresentamos a
ACTIVE Clean Air & Antibacterial Ceramic™,
o único acabamento fotocatalítico, antipoluição e bactericida do mundo com
certificações ISO 10678: 2010, ISO 27448-1:
2008, ISO 27447: 2009 e ISO 11484: 2013.

Confira as principais vantagens do produto:
Elimina 99,99% das
bactérias
O processo fotocatalítico leva
à decomposição de 99,99%
das bactérias que entram em
contato com as placas - desde
as mais comuns até as mais
perigosas. O revestimento
ACTIVE tem função
bactericida até na escuridão
e em presença de luzes LED,
graças ao uso combinado do
dióxido de titânio e da prata.

O lançamento é uma revolução em curso
no mundo da cerâmica e simboliza o
futuro desse setor. É essa a aposta do
representante de vendas responsável pelas
principais superfícies arquitetônicas da
Fiandre, Giovanni Baldoni.
Com a linha ACTIVE, a Fiandre criou um
material “eco-ativo”, capaz de purificar
o ar de poluentes tóxicos, destruir
bactérias perigosas, eliminar cheiros
desagradáveis, e de tornar as superfícies
autolimpantes. Segundo ele, uma
mudança no status quo do setor.

Purifica o ar
O ACTIVE é capaz de degradar
as principais moléculas
poluentes de uma forma eficaz
e poderosa, graças ao uso da
tecnologia de impressão digital,
que permite uma distribuição
mais homogênea do dióxido de
titânio na superfície das placas.

“

Qual arquiteto ou designer não
gostaria de realizar o projeto de um
prédio autolimpante, que ajude a
melhorar o ar ao seu redor, e dentro
do qual as pessoas respirem ar puro,
vivam em um ambiente antibacteriano e
livre dos maus cheiros? A Fiandre criou
uma cerâmica que é capaz de contribuir
ativamente para melhorar a qualidade de
vida das pessoas
, acrescenta.

”
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A tecnologia
Active é boa
pedida para
ambientes com
bastante umidade.
ACTIVE

Autolimpante
É possível limpar as superfícies
simplesmente com água e
detergentes suaves, evitando
produtos agressivos (tipicamente
tóxicos e mais caros). Em
fachadas externas, a ação da
chuva nas placas é suficiente
para mantê-las limpas.
Elimina os maus cheiros
O processo fotocatalítico conduz
à degradação das moléculas
orgânicas com cheiro que entram
em contato com as superfícies
ACTIVE. Essa propriedade é
fortalecida devido a dois fatores:
o uso da tecnologia digital, que
permite uma distribuição mais
homogênea do dióxido de titânio na
superfície das placas, e a presença
da prata, adicionada ao TiO2
micrométrico.

27

Muita tecnologia envolvida
Entenda como é possível
produzir uma superfície
autolimpante com
radiação ultravioleta.

Uma torre
autolimpante
na Itália

A fotocatálise surgiu no Japão e se
baseia na criação de superfícies
autolimpantes pela incidência de
radiação ultravioleta. O ACTIVE nasce
em 2010, a partir desta possibilidade.

A White Tower foi
construída em 2013, em
Lignano Sabbiadoro,
uma pequena cidade
perto de Veneza. A
escolha do fabricante foi
precisa: ter um prédio
branco para sempre,
sem temer mudanças
de cor e, portanto,
sem a necessidade
de uma manutenção
extraordinária para
restaurar a limpeza
e a cor original do
produto. O prédio
foi completamente
revestido com placas de
cerâmica branca ACTIVE
75x150 cm.

“

Existia a necessidade de
um material cerâmico que não
fosse inerte, mas que pudesse
desempenhar um papel ativo nos
ambientes em que fosse utilizado
para melhorar o bem-estar das
, explica o químico e
pessoas
pesquisador da Fiandre, Valentino
Capucci.

”

Segundo ele, a ação fotocatalítica
nas placas é obtida graças à
presença do dióxido de titânio
(TiO2), espalhado na superfície da
cerâmica através de um processo
digital, e subsequentemente, fixado
de forma permanente graças a um
aquecimento no forno a 680°C.

Seis anos depois, a
eficácia se comprova:
a White Tower limpase automaticamente
quando chove e continua
perfeitamente branca.

Já o ACTIVE 2.0, a evolução da
cerâmica, combina todas as
propriedades fotocatalíticas
do dióxido de titânio com as
propriedades da prata. Assim, a nova
cerâmica é ainda mais eficiente como
material antipoluição e anti-cheiro,
trabalhando no interior mesmo
sob luzes LED. É o único material
no mundo que pode ostentar esta
propriedade, hoje.

“

A atividade antibacteriana foi
aumentada, e a cerâmica ACTIVE
2.0 é eficaz tanto na eliminação
de bactérias comuns quanto de
bactérias resistentes a antibióticos,
e em quaisquer condições de
iluminação, mesmo na escuridão
,
completa Capucci.

White Tower
é destaque da
Fiandre, na Itália.

”
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ACTIVE
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DESIGN A FAVOR DA

PRATICIDADE
O balanço perfeito entre o design, o conforto
e a praticidade é o que todo mundo busca
em um projeto. Garantir essa harmonia, no
entanto, não é tarefa fácil, já que praticidade
e beleza nem sempre andam juntas. Por isso,
apostamos na criatividade para conseguir
resultados incríveis! Quer ver só?

Versáteis, os produtos em porcelanato vão muito além
do revestimento de pisos e paredes, já que hoje todo
porcelanato pode ser aplicado onde a sua imaginação
permitir - independente da característica técnica do
produto.
“O importante é ter uma mão de obra de qualidade! Os
mais indicados são os produtos de grandes formatos,
porque eles têm uma estética mais original”, destaca a
coordenadora de Marketing e Merchandising da Level
Acabamentos, Michelly Panicio.
Quando se trata de marmorizados, os veios são
extensos e muito fiéis às pedras naturais, deixando
qualquer ambiente clássico, mas com todas as
vantagens de um porcelanato: não mancham, são mais
leves e mais sustentáveis, e têm um custo-benefício
excelente!
30

LEVEL LAB
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Pensando nisso, criamos
a Level Lab, projeto que
busca mostrar todas as
possibilidades de aplicação
do porcelanato. “Mostrar os
móveis revestidos comprova
que o porcelanato evoluiu
para ser o que quiser!”,
afirma Michelly.

Unidade visual, liberdade para ser
criativo e originalidade: aposte
em um projeto sem fronteiras e
limites para a imaginação.

Invista em
conceitos naturais e
estética impecável
sem perder a
praticidade.

Toda a elegância do
Maximum Marmi
Calacatta Statuário,
da Fiandre, na sua
bancada.
32

LEVEL LAB
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Autenticidade
a serviço
da arte
Talvez você já tenho ouvido que
“decorar é uma arte”. Esse ditado
popular fica mais fácil de ser
entendido quando a decoração
tem a qualidade de uma das
marcas de luxo mais importantes
da área do design e a arte fica
por conta de um artista premiado
internacionalmente.
Conheça o mosaico da Bisazza
inspirado no lugar preferido da
rainha francesa Maria Antonieta e
saiba mais sobre Carlo Dal Bianco,
o artista por trás da concepção
desta obra.
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BISAZZA
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Conheça o artista

Mosaico “Peachtree” traz
inspiração da natureza.

O ano é 1783. A rainha Maria Antonieta, com o
Palácio de Versailles à disposição, prefere um
espaço mais reservado, rústico, para passar os
dias. Era no Hameau de la Reine que ela recebia
amigos íntimos e imaginava a vida ao melhor
estilo dos escritos de Jean-Jacques Rousseau.
Este cenário inspirou o arquiteto e designer
Carlo Dal Bianco a criar o mosaico Hameau,
destaque da Bisazza na Expo Revestir 2019.
A peça é composta por pastilhas de vidro, no
tamanho preciso de 10x10mm.
A marca italiana é famosa mundialmente pelos
mosaicos, distribuídos com exclusividade no
Brasil pela Level Acabamentos. O próprio Dal
Bianco assina vários. Confira sugestões aqui e
no site www.bisazza.it.
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“Bonaparte Wall” é hiper-realista.
BISAZZA

O italiano Carlo Dal Bianco
tem 54 anos e é arquiteto e
designer. Abriu seu estúdio
em Vicenza, na Itália,
em 1993. Desde o início,
lida com a restauração
monumental de palácios
e edifícios históricos e
religiosos. Seu interesse
pela arquitetura antiga,
tanto pelos prédios
quanto pelos detalhes dos
interiores, e sua paixão
pelo colecionismo, o
levaram a criar a própria
linguagem estilística,
traduzida em suas obras.
Desde 2001, está envolvido
no projeto de renovação
da sede da Fundação
Bisazza. Assim, começou
uma frutífera colaboração:
o projeto de uma grande
parte das coleções,
decoradas com mosaicos e
cementiles, e o design de
15 showrooms espalhados
pelas principais cidades
do mundo. O trabalho de
Dal Bianco é reconhecido
mundialmente: venceu
duas vezes a Elle
Decoration International
Awards, um dos maiores
prêmios de design, em
2004 e 2006.
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#AmbienteLevel
é o seu projeto
no nosso feed!
A gente acredita que boas ideias precisam ser
compartilhadas! Por isso, selecionamos as
melhores fotos de projetos reais que usaram os
produtos distribuídos pela Level Acabamentos e
publicamos no nosso feed do Instagram.
Para participar, é fácil: marque @levelacabamentos
na foto do seu projeto e use a #AmbienteLevel para
mostrar sua criatividade ao mundo! Confira alguns
projetos que já apareceram por lá:

Projeto da Franciani
Tavares Interiores
@francianetavaresinteriores

Projeto do Guilherme
B. Nicoletti
@arquitetoguilherme

Projeto do estúdio Arquitetura Line
@arquiteturaline

Projeto do Studio Danilo Pierozzi
@studiodanilopierozzi

Projeto Studio Lar
@studiolar_

Projeto da Vila 03 Arquitetura
@vila03.arq

Ambiente Chef’s Tables, na Casa Cor
RS, assinado pela Hélade de Oliveira
Lorenzoni @heladearquitetura

Siga a Level
Acabamentos

Novidades no
Instagram

@levelacabamentos
@levelacabamentos

Se você segue a Level Acabamentos
no Instagram (é claro que você
segue!), já viu que o mês de fevereiro
trouxe mudanças. Temos uma linha
gráfica nova e o Burgundy, nossa cor
inspiradora em 2019, também deu as
caras por lá. Dá uma olhada:

/LevelAcabamentoss
Levelacab
Assine nossa newsletter no site
www.levelacabamentos.com.br
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