
SALA MULTIÚSO

Decoração com inovação
para pequenos espaços.

Realizadores:

Chris Di Domenico
Design de Interiores

www.chrisdidomenico.com.br
chrisdidomenico@terra.com.br

(19) 9252-2959

Maura Gadioli
Arquiteta

(19) 3213-6515 / 3212-0986 / 9790-8123
Rua Osvaldo Cruz, 405 
Taquaral – Campinas

Alzira Traetta – Quadros
(19) 3251-6396 / 9696-1486
Arte Design Ambientes 
Planejados
(19) 3246-0580 / 9221-3740
Artefacto Móveis
(19) 3709-7500
Ateliê Revestimentos
(19) 2139-3550
Avatim - Perfume de 
Ambiente
(19) 3342-2947
Casa Malgga Móveis e 
Decoração
(19) 2512-0054 / 3365-0102
João Batista Vilela 
Empreiteiro
(19) 9833-0055 / 8815-2630
José Carlos Pereira Gesseiro
(19) 3227-5685 / 9601-6376
Kikos Fitness Sport
(19) 3201-8220
Led Luz Iluminação
(19) 3254-4402

Marmoraria Lar
(19) 3227-9123
Meriva Tintas
(19) 3284-3816 / 3284-4284
Mood Comunicação
(11) 3095-3999
Plano Décor – Pisos e 
Revestimentos
(19) 3213-6516 / 3212-0986
Riwag 
(19) 3242-6914
Ronaldo Catellan
Carpinteiro
(19) 7832-8789
Scholl Móveis
(19) 3863-7726
Sonho de Casa 
Decoração
(19) 3254-4160 / 3255-6755
Tapeçaria Santa Izabel
(19) 3289-2551 / 3289-4034
Via BR SP – Cenografia
(11) 3062-6352 / 3062-4703



HARMOnIA enTRe 
fUnCIOnALIDADe
e beM-eSTAR.

SeU eSTILO De vIDA e TRAbALHO,
pReSenTe eM CADA AMbIenTe. 

Com a proposta de desenvolver um espaço inovador 

e único, respeitando a união entre trabalho e bem-estar, 

a Sala Multiúso cria, em 34,2 m2, um ambiente funcional: 

o home office integrado. Um projeto que otimiza a estação 

de trabalho também para convívio e descanso.

    • Piso giratório para configuração de quatro ambientes 

diferentes: escritório, sala de estar / TV, dormitório e sala

de degustação de vinhos. 

    • Planejamento de tecnologia e automação: mobiliário 

compacto, equipamentos de última geração com baixo 

consumo, iluminação econômica e MDF de reflorestamento. 

    • Planejamento ergonômico: copa moderna, cama e 

equipamento de ginástica embutido. Esse projeto utiliza 

materiais acessíveis no mercado, como mobiliário MDF 

da Art Design, pufes da Artefacto, banquetas e cadeiras 

da Casa Malgga, mobiliário curvo da marcenaria Scholl, 

iluminação da Led Luz, persianas da Luxaflex e metais da Altero. 

Chris Di Domenico, formada em Design de Interiores pela 
Arquitec Campinas, vem desenvolvendo e executando 
projetos em lojas, escritórios, clínicas e residências nos 
últimos anos. Acredita no design de interiores como forma de 
usar o estilo de cada pessoa para ocupar harmoniosamente 
o ambiente em que se vive. Com visão espacial e senso 
estético aguçado, a designer cria ambientes funcionais 
partindo de três pontos: ergonomia, iluminação e circulação. 
Com inspiração contemporânea, mas que não se proíbe de 
combinar estilos para trazer o melhor resultado. 
O importante é trazer a identidade do cliente como ponto 
forte de cada projeto. 

Maura Gadioli, formada em Arquitetura pela Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie há 26 anos 
e pós-graduada em Marketing de Varejo, tem atuado por 
anos em empresas como a Petrobras em projetos de postos 
de combustível e lojas de conveniência, entre outras. 
Há mais de 16 anos abriu seu próprio escritório para se dedicar 
exclusivamente a projetos variados de arquitetura e design de 
interiores. Atualmente além do escritório de projetos, 
também possui uma butique de revestimentos, onde 
representa vários materiais de acabamento de primeira linha 
para ambientes corporativos e residenciais.
Participou das mostras da Campinas Decor nos anos de 
2005, 2006, 2008, 2009 e 2010.


