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Vasos que dão 
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Valorize seu estilo com novas 
composições de papel de parede

MUITO MAIS 
QUE UM HOTEL

Arquiteta Maite Maiani cria espaço na 
Equipotel  em parceria com a Finottato
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GRUPO KOMLOG
Empresas projetadas para o futuro

 O grupo Komlog está há mais 

de 20 anos no mercado brasileiro e tra-

balha com quatro frentes de negócios: 

Komeco, Bella Casa, Finottato e Komdelli.

Preocupada com a redução do impac-

to ambiental, a matriz, em Palhoça, na 

Grande Florianópolis, foi construída em 

um espaço de 2 milhões de metros qua-

drados, com 45 mil metros construídos e 

1,5 milhão de área de preservação. A es-

trutura conta com pavimentação exter-

na permeável para reaproveitamento da 

água da chuva e um sistema de coleta de 

energia solar. 

Focada no posicionamento estratégico e 

em inovações mercadológicas, a Komlog 

oferece produtos modernos e capazes de 

levar mais simplicidade e conforto ao co-

tidiano das pessoas. A fabricação dos pro-

dutos segue um rigoroso controle de qua-

lidade, supervisionado por laboratórios 

de análises e engenheiros especializados 

que aplicam conhecimento técnico nesse 

processo produtivo. Além disso, também 

mantém parceria com centros de pesqui-

sa e engenharia fora do país. 

A empresa está em contínua evolução e 

investe na implantação e ampliação de 

sua estrutura produtiva, o que demons-

tra com clareza sua postura de cresci-

mento sustentável, solidez e perenidade 

diante de um cenário econômico variável. 

Constantemente, mais produtos e novos 

segmentos são abordados, garantindo 

projeção nacional e resultados crescentes 

para levar mais conforto e satisfação aos 

consumidores.
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 A Finottato é uma marca do 

Grupo Komlog, especializada em revesti-

mentos e decoração de alto padrão. Pisos 

fl exíveis, papéis de parede e vasos mo-

dernos compõe seu sofi sticado acervo, 

que ao chegar ao mercado conquistaram 

visibilidade e ganharam o respeito dos 

profi ssionais do setor. 

Seu catálogo de produtos está presen-

te em milhares de pontos de vendas em 

todo o Brasil, o que demonstra seu know-

-how de mercado. Seguindo impressio-

nante expansão, a Finottato apresenta 

soluções em produtos Premium para os 

clientes mais exigentes, que buscam re-

quinte, inovação e praticidade.

A exclusiva linha de pisos fl exíveis une 

estes itens, em réguas com base em PVC 

e texturas fi éis a madeira. A resistência à 

água e isolamento de som (que permite 

caminhar sem o inconveniente ‘toc toc’) 

são algumas das características desse 

produto, que chegou para substituir os 

antigos laminados em madeira. Disponí-

vel em quatro linhas: Personnalité e Ver-

sátile, produtos colados e Loft e Studio, 

pisos que têm um exclusivo sistema de 

encaixe que garante a montagem rápida 

e sem o uso de cola. 

Para as paredes, diretamente da Euro-

pa, a empresa traz os versáteis Papéis 

de Parede Finottato. Com qualidade ini-

gualável, estampas e texturas surpreen-

dentes, a marca apresenta catálogos que 

oferecem sofi sticação a todos os espaços 

da casa e aumentam as possibilidades do 

universo da decoração. Disponível em di-

versas coleções, os revestimentos tem es-

tampas variadas, dos temas clássicos aos 

contemporâneos, e estão disponíveis em 

vinil e papel.

Visando a valorização dos projetos arqui-

tetônicos para casas, empresas e estabe-

lecimentos comerciais, e hotéis a Finotta-

to apresenta ainda uma coleção de vasos 

decorativos. Utilizando materiais leves e 

texturas variadas, a marca desenvolveu 

peças singulares, com matéria prima de 

alta qualidade e design inovador, transmi-

tindo elegância e personalidade aos am-

bientes internos e externos. 
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DEIXE O VERDE ENTRAR
Vasos são fundamentais para dar 

naturalidade aos ambientes

 Sempre bem-vindas na decora-

ção, as plantas emprestam vida e beleza 

aos ambientes externos e internos. Em 

espaços cada vez mais urbanos, o paisa-

gismo se apresenta como a forma mais 

eficiente de conferir frescor e naturalida-

de aos recintos, e os vasos as formas mais 

práticas de conseguir um bom resultado 

estético. 

Disponíveis em composições leves e com 

design arrojados, os novos modelos dei-

xaram definitivamente o lado de fora e 

entram para ficar e dar mais vida às casas, 

apartamentos  ou escritórios. 

Este lançamento da Finottato, traz novas 

e sofisticadas peças desenvolvidas com 

materiais de alta qualidade em uma car-

tela capaz de combinar com os mais dis-

tintos estilos.  

Os vasos são fabricados em fibras de vi-

dro, resina de poliéster e mistura de pó de 

pedra. A composição os deixa mais leves 

e oferece praticidade na hora de decorar. 

As novas e exclusivas texturas transmi-

tem elegância e personalidade a cada 

ambiente

matéria de capa
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 Para tirar proveito das peças, 

vale apostar em plantas que enalteçam 

as qualidades do objeto decorativo. Mas 

antes de escolher um exemplar é impor-

tante pesquisar sobre as condições ade-

quadas de conservação e se o ambiente 

oferece a temperatura e a luminosidade 

recomendada a ela. Feito isso, plante a 

muda que mais lhe agrada e transforme o 

visual de sua casa.

 Mais que decorar, vasos tam-

bém funcionam para dar a sensação de 

separação de ambientes integrados. 

Apesar de parecer pesado, o modelo Im-

perial Ferrugem leva em sua composição 

materiais leves, o que o torna fácil de ser 

manuseado e permite mudanças de local 

sem transtorno.

Para os espaços internos, uma das plantas 

mais usadas é a Zamioculca (Zamioculcas 

zamiifolia). Além de depender de pou-

cos cuidados, precisa ser regada apenas 

uma vez por semana, vive bem tanto em 

ambientes com luz, quanto sem luz. Mas 

deve ficar longe de portas e janelas, pois a 

luz solar direta pode queimar suas folhas.

explore o verde

verde dentro
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Discreto, o jogo bege da linha Garden harmoniza com 

jardins, sacadas e valoriza os acessos a casas e estabe-

lecimentos comerciais. Espécies nativas ou exóticas fi -

cam bem nesse modelo, que está entre os mais fáceis 

de combinar.

Se apenas um tipo parece pouco, os con-

juntos são grandes aliados. A linha Forest 

tem jogos com tamanhos diferentes para 

abrigar espécies variadas. Resistentes, 

levam em sua composição fi bra de vidro, 

resina de poliéster e pó de pedra. Suas 

cores vibrantes fi cam bem especialmente 

em espaços onde já exista a predominân-

cia de verde.

10
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 Em meio às exuberantes pai-

sagens de Santa Catarina, e estrategica-

mente localizado entre as montanhas e o 

mar, o Plaza Caldas da Imperatriz Resort 

& Spa se consolida como um dos mais 

importantes hotéis da região da Grande 

Florianópolis. Imerso na Mata Atlântica 

da Serra do Tabuleiro, no charmoso mu-

nicípio de Santo Amaro da Imperatriz, o 

hotel é mais um empreendimento que 

atualizou sua arquitetura e aderiu a ino-

vadora linha de pisos flexíveis Finottato. 

A opção do hotel pela linha Versatile Tos-

cana para suas suítes, levou em conta as 

características do piso, que é ideal para 

uso em ambientes com alto fluxo de pes-

soas. Os  revestimentos impermeáveis e 

antiderrapantes, evitam a propagação de 

ruídos e se adaptam às variações de clima 

e temperatura, oferecendo mais conforto 

e comodidade aos hóspedes. 

O Hotel Plaza Caldas da Imperatriz optou pelo 
piso Versatile Toscana em todos os quartos .

HOTEL PLAZA CALDAS 
DA IMPERATRIZ

Paraíso das águas termais

11
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O Plaza Caldas da Imperatriz é o local 

ideal para as férias em família, viagens 

de incentivo e reuniões de negócios oxi-

genadas por muito ar puro. O empreen-

dimento, situado há 38 quilômetros de 

Florianópolis, é cercado por piscinas de 

águas termais que se equiparam as de Ba-

den Baden, na Alemanha, consideradas as 

melhores do mundo.

Por conta de suas qualidades curativas, as 

águas termais de Santo Amaro da Impe-

ratriz  são procuradas por turistas de toda 

América do Sul. Além de encontrar quali-

dade de vida, o hotel oferece tranquilida-

de para curtir a natureza em caminhadas 

que podem ser feitas em quatro trilhas 

diferentes. 

Espetáculos naturais das cascatas, dez 

hectares de jardins,  excelente gastrono-

mia e as diversas piscinas e banheiras com 

água mineral, são algumas das atrações 

do resort que conta com SPA completo, 

quadras de esportes de todos os tipos e 

moderna infraestrutura para lazer e de 

eventos.

Como chegar:

Rodovia Princesa Leopoldina, 3355
Santo Amaro da Imperatriz

Santa Catarina | Brasil 
Tel.: +55 (48) 3281 9000

www.plazahoteis.com.br
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 A arquiteta Maite Maiani foi 

convidada pela Finottato, empresa espe-

cializada em revestimentos e decoração 

de alto padrão, para projetar o seu estan-

de na Equipotel e ambientar a nova cole-

ção de pisos e papéis de parede da marca.

Com participação na principal mostra do 

setor hoteleiro da América Latina, que 

acontece de 15 a 18 de setembro no pa-

vilhão de exposições do Anhembi, Maite 

assina o “Quarto de Hotel Conceito”.

Com o intuito de trazer luxo e requinte 

para o espaço, Maite ousou na esco-

lha das cores e formas. Para a parte do  

lobby e recepção, cadeiras e poltronas se 

mesclam ao papel de parede escuro e o 

chão mais claro, dando mais charme ao 

ambiente. “Tentei recriar as principais re-

cepções dos mais luxuosos hotéis. Os me-

lhores usam tons mais escuros, geralmen-

te com muito mármore, expondo todo o 

esplendor que é estar hospedado naquele 

lugar”, explica a arquiteta Maite Maiani.

MUITO MAIS 
QUE UM HOTEL

Inspirada por suas viagens, Maite Maiani cria espaço 
na Equipotel  em parceria com a Finottato

matéria de capa
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O quarto está com um clima mais acolhe-

dor, que fará qualquer hóspede se sentir 

em casa. Pisos em um tom sóbrio com 

a parede clara dão um ar mais caseiro 

ao ambiente. Para otimizar os espaços, 

Maite desenhou uma bancada de estudos 

que é integrada a cama. 

“Inspirei-me em hotéis que me hospe-

dei em minhas viagens pelo mundo, por 

tudo o que vi e vivi. A escolha das cores 

foi pensada milimetricamente. O ponto é 

transformar uma simples estadia em um 

quarto em um complemento da própria 

casa, trazendo mais conforto e liberdade 

aos hóspedes”, afirma Maite.

Dentro do ambiente projetado pela pro-

fissional haverá um programa da Finotta-

to que permite ao visitante observar toda 

a paleta de cores e formas dos revesti-

mentos, além dos papéis de parede da 

empresa e, assim, pensar e idealizar como 

pretende decorar o seu espaço.
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Com o escritório que leva seu nome, a 

arquiteta Maite Maiani é um dos talentos 

da nova safra. Com mais de 10 anos de 

mercado, ela é expert em ambientes in-

fantis e ousados. Com três participações 

na Casa Cor, Maite se consolida como re-

ferência no setor de decoração. Em 2010 

projetou o banheiro Unissex, em 2011 

idealizou o Quarto de Menina, que foi 

premiado como o melhor projeto da Casa 

Cor – Categoria Kids.Já em 2014 apostou 

na brinquedoteca do Batman e da Mulher 

Maravilha, ambiente que ganhou amplo 

destaque.

Maite Maiani Arquitetura e Design
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2128, cj.1002
São Paulo/SP
(11) 3031.4400
www.maitemaiani.com.br

SOBRE
MAITE MAIANI

matéria de capa

Maite Maiani Arquitetura e Design
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2128, cj.1002
São Paulo/SP
(11) 3031.4400
www.maitemaiani.com.br

Lobby / Recepção

Papel de parede Coleção Tango ES 1339

Papel de parede Coleção Tango ES 1329

Piso em régua fl exível Studio Dubai

Quarto

Papel de parede Coleção Samba 530806

Piso em régua fl exível Studio Barcelona
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anuncio vasos
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MOSTRA CASA&CIA
Estilo e sofisticação na mostra 

catarinense de decoração

 O espaço criado é de um am-

biente de Coworking -  espaço de tra-

balho compartilhado. Profissionais de 

diferentes áreas dividindo o mesmo 

escritório com o intuito de colaborar e 

aprender mutuamente. Para atender ao 

ambiente compartilhado, a sala possui 

um layout flexível e fluído, que pode ser 

rearranjado de acordo com a necessidade 

dos usuários.

O conceito foi de desconectar o espaço 

projetado do ambiente circundante, uma 

vez que uma mostra de decoração possui 

ambientes muito diversos e um caráter 

temporário. Surge então a ideia do fun-

do infinito, o espaço é projetado a partir 

de uma textura escura, com linhas retas 

e materiais brutos como o metal e a ma-

deira. A paleta de cores no projeto é redu-

zida, variando cores neutras (preto, cinza 

e branco) com tons quentes do metal, 

presente nos quadros, cadeiras, revesti-

mento corten, etc.

Nas laterais aparecem os papéis de pare-

de Finottatto, com rapidez na instalação 

e qualidade do produto. A textura do pa-

pel da coleção Tango, com a cor escura 

escolhida contribui para a ideia de fun-

do infinito. Além disso, possui ranhuras 

verticais e um brilho suave, perceptível 

apenas com a incidência da luz, tipo de 

sutileza apresentadas em todo o espa-

ço, com poucos elementos e unidade na 

composição.

Mostra Casa&Cia • de 12/09 a 19/10 • Florianópolis/SC
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“O papel da Coleção 

Tango, soma sutileza ao 

espaço, com ranhuras 

verticais e suave brilho, 

perceptível apenas com 

a incidência de luz. A cor 

escura contribui para a 

ideia de fundo infinito.”

Arte Urbana Arquitetos
Florianópolis/SC 
(48) 3039.0695
www.arteurbana.arq.br
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Valorize seu estilo com novas composições
de papel de parede

QUARTO COM
PERSONALIDADE

 Esqueça o branco. Quartos mo-

dernos precisam de paredes com cores, 

texturas e composições. Ambientes em 

harmonia com os móveis e combinados 

com a personalidade de quem passam no 

espaço alguns dos momentos mais im-

portantes do dia, os de descanso. Fáceis 

de aplicar, os papéis de parede voltam 

a revolucionar o universo decorativo e, 

repaginados, trazem uma infi nidade de 

estampas em uma verdadeira viagem no 

tempo, na qual o clássico e o contempo-

râneo, vintage e o atual, conversam com 

os mais variados estilos. 

Em tons neutros ou com motivos mais 

impactantes, estes revestimentos são fá-

ceis de serem aplicados – a colocação em 

uma parede leva em média duas horas, 

enquanto a pintura pode levar dias. Além 

disso, são versáteis e proporcionam mui-

tas  possibilidades de combinação. Em sua 

cartela exclusiva, a Finottato apresenta 

tendências que convergem com mais de 

duas mil combinações em decorações dos 

mais diferentes estilos.

estampas
       a seu favor

Papéis de parede com estampas verti-

cais dão a sensação de que o cômodo 

tem um pé direito maior. No quarto, 

as listras amplas em texturas amadei-

radas imprimem sofi sticação. Ao se-

rem combinadas com móveis de estilo 

rústico dão ao espaço aquele arzinho 

serrano. 
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As estampas em arabescos conferem 

charme, renovação e personalidade ao 

ambiente. O revestimento na parede avis-

tada logo na entrada do quarto, finalizada 

FINA ESTAMPA

com móveis de madeira nobre, garantem 

o destaque merecido ao revestimento da 

coleção Tango.
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clássicos nunca 
       saem de moda

marcando 
           espaços

Os motivos românticos deixam qualquer 

quarto mais aconchegante e fazem um 

convite àquela horinha de descanso no 

meio do dia. Difícil é conseguir sair da 

cama com tantos apelos confortáveis. 

Estampas marcantes fi cam supervalo-

rizadas em ambientes onde as demais 

paredes e os móveis obedecem a uma 

cartela de cores neutras.  Quando as es-

tampas seguem linhas horizontais, dão 

ainda a impressão de amplitude. Tire pro-

veito destas características do papel de 

parede e valorize todos os centímetros                    

do cômodo.

23
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geometria 
       moderna

Os padrões geométricos dos papéis          

Finottato dão ares despojados ao quarto 

dos solteiros ou dos casais arrojados que 

desejam imprimir um estilo particular ao 

cômodo. 
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Os tons dos papeis de parede da coleção 

Samba parecem estratégicos para suítes 

com sacadas amplas e uma bela pers-

pectiva. Se a vista é para o mar, lago ou 

PAISAGEM A VISTA

cidade, pouco importa. Estar rodeado 

por conforto e bom gosto torna especial 

qualquer visão.
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