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Conforto garantido
C

ada vez mais a madeira de reflorestamento se faz presente nos
ambientes, sejam residenciais
ou comerciais. Ultimamente
tem ganhado destaque inclusive em
grandes shoppings do país, seja nos
pisos, revestimentos ou mobiliários. As
próprias lojas e empresas, por exemplo,
têm percebido o diferencial que o uso do
material proporciona aos espaços. Em
um shopping de Vitória (ES) a madeira
de reflorestamento apareceu no início do
ano de forma chamativa. Em um espaço

recém-inaugurado, chamado Café Delta
Q Brasil. Trata-se de uma ilha no shopping
que se propõe a ser um ponto de encontro para reunir pessoas e trocar ideias. A
loja está dividida em 3 ambientes distintos: butique, área de consumo rápido e
espaço lounge, este último para relaxar
e saborear o café. Para acomodar com
conforto os clientes a empresa precisou
apostar também no visual, trazendo
mobiliário diferenciado e aconchegante.
Pensando nestes aspectos é que a contratada responsável pelo mobiliário foi

a Stone Design, empresa tradicional no
mercado de alta decoração que iniciou
as operações em 1985. Há anos trabalha
com madeira de reflorestamentos e a
busca pela sustentabilidade faz parte
do seu plano de controle ambiental. De
acordo com Luiz H. Toniato, diretor da
Stone Design, isto está sendo possível
graças a colaboração de parceiros, como
a Aracruz Produtos de Madeira que
produz a madeira de reflorestamento
Lyptus, que foi usada em toda linha
desenvolvida para o Delta Q. A empresa
trabalha há muito tempo com a madeira
Lyptus fabricando diversos modelos de
móveis. Para o Café foi desenvolvida
a linha de mobiliário completa, com
mesas, cadeiras, balcões de exposição
e serviço, além de pisos e decks. “Não
há escolha, o mundo terá que trabalhar
com madeira de reflorestamento, e a
Lyptus vem oferecendo com grande
competência esta alternativa. Além disso, é extremamente bonita e ótima para
trabalhar”, aponta Toniato. Segundo ele,
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parte foi trabalhada em madeira maciça
e outra em MDF, laminado. O projeto
foi criado especialmente para o Delta
Q, mas algumas peças fazem parte do
catálogo da Stone Design, estando também disponíveis para o consumidor final.
O desenvolvimento do projeto ficou a
cargo da arquiteta Vivian Coser e equipe,
que executam belíssimos trabalhos em
todo o Brasil, tanto na área corporativa
quanto residencial. Para Luiz Toniato, a
concepção do projeto é o grande diferencial. “O conceito desta obra segue
linhas mais modernas”, declara. Todo
o trabalho de fabricação do mobiliário
durou cerca de 30 dias e o feedback do
público tem sido positivo. Todo o conjunto está agradando, até porque quando
se deseja conforto nada melhor que a
madeira e uma xícara de café.
www.lyptus.com.br

