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CASA UP
Por UP3 Arquitetura (Michelle Wilkinson, TThiago Morsch e Cadé Marino)

Com uma estrutura metálica por fora, a CASA UP se camufla 
no jardim tendo ao fundo um muro de pedra. Em um projeto 
contemporâneo, com espaços integrados, a casa conta com 
cômodos tradicionais: sala de estar, quarto, cozinha e banheiro. 
A decoração segue uma paleta de cores em tons terrosos, como 
o porcelanato reproduzindo a madeira (Boreal Natural 20 x180).

No lugar de paredes fechadas, elementos vazados voltados 
para a natureza, como o cobogó (Elemento Branco 30x30) na 
fachada e grandes janelas de vidro, garantem a circulação do ar 
dentro da casa. 





Destaque para o 
banheiro, ambiente todo 
revestido pelo Kit Janeiro 
Off White,  porcelanato 
reproduzindo as pedras 
das famosas calçadas 
cariocas de Ipanema 
assinado em parceria 
com Oskar Metsavaht.

BOREAL NATURAL 
28608

KIT JANEIRO OFF 
WHITE
12901O

ELEMENTO BRANCO
ASSIM
25602

ELEMENTO BRANCO
SIM
25603

https://www.portobello.com.br/produtos/boreal/boreal-natural/1786/revestimentos/porcelanato
https://www.portobello.com.br/produtos/ipanema/kit-janeiro-off-white/4062/revestimentos/acessorios
https://www.portobello.com.br/produtos/elemento/elemento-branco/1278/revestimentos/acessorios
https://www.portobello.com.br/produtos/elemento/elemento-branco/1278/revestimentos/acessorios


JOALHERIA
Por Murad Mohamad e Jessica Sarrià

O conceito da joalheria é criar um clima mais intimista com um 
layout fluido e paredes curvas. Em uma paleta de cores neutras 
em tons de nude com o porcelanato Kit Janeiro, assinado em 
parceria com Oskar Metsavaht, reproduzindo a pedra do calçadão 
do Rio de Janeiro, o espaço foge dos padrões de exposição de 
joias trazendo um clima aconchegante e sofisticado. 

KIT JANEIRO OFF 
WHITE
12901O

POSTO 10 
200051

KIT JANEIRO BLACK 
12903O

https://www.portobello.com.br/produtos/ipanema/kit-janeiro-off-white/4062/revestimentos/acessorios
https://www.portobello.com.br/produtos/ipanema/posto-10/4039/revestimentos/porcelanato
https://www.portobello.com.br/produtos/ipanema/kit-janeiro-black/4063/revestimentos/acessorios


PÁTIO DA 
ESCULTURA
Por Ivan Rezende Arquitetura

O projeto, pensado em um espaço multifuncional em que os 
visitantes podem contemplar a vista, funciona quase como um 
ponto de encontro, um local de conversas, onde se pode ver 
os outros ambientes da mostra. A combinação do porcelanato 
reproduzindo o concreto com a escultura chamada “Caridade”, 
de mármore Kilimanjaro, dá um toque rústico ao espaço. 

SUPERQUADRA 
ZINCO
200028

Enquanto as  placas de 
compensado naval ao 
entorno e a estrutura 
de madeira remetem às 
escavações ou proteções 
de sítios arqueológicos 
ressaltando a beleza da 
escultura existente, ponto 
focal do ambiente.

https://www.portobello.com.br/produtos/superquadra/superquadra-zinco/1586/revestimentos/porcelanato


SALA DO 
PIANO
Por Luiz Fernando Grabowsky

A proposta do arquiteto é criar um ambiente contemporâneo 
com uma decoração clean. A estante Icon, assinada por Jader 
Almeida, e a parede revestida pelo porcelanato Calacatta Blanc 
Mate trazem modernidade e sofisticação ao espaço.

CALACATTA BLANC
29900

https://www.portobello.com.br/produtos/calacatta-blanc/field-tile/calacatta-blanc/90x90-natural/12261




LIVRARIA
Por Vivian Reimers

Neste espaço, a arquiteta combina elementos clássicos, 
como a mesa de seis metros em madeira e o tapete oriental, 
acervo da casa, com elementos contemporâneos, como as 
estantes metálicas e o mobiliário dos cantos de leitura e da 
escrivaninha. O verde é abundante no projeto, principalmente 
nas representações das costelas-de-adão, como parte da 
paisagem carioca e da Mata Atlântica, características que estão 
representadas no paisagismo e decoração do  espaço.  

SUPERQUADRA 
CONCRETO
200026

https://www.portobello.com.br/produtos/superquadra/superquadra-concreto/1585/revestimentos/porcelanato


EMPÓRIO 
COOKING 2 GO
Por Tiago Freire

Com inspiração em mercados e mercearias tradicionais, onde 
se pode consumir em qualquer lugar, como no jardim, em casa, 
ou até realizar um piquenique na área externa. A proposta do 
projeto é de um ambiente aconchegante em um espaço com 
diferentes texturas e mobiliários contemporâneos Destaque para 
a bancada de porcelanato reproduzindo o mármore.

BIANCO DI ELBA
26975

https://www.portobello.com.br/produtos/timeless/bianco-di-elba/1555/revestimentos/porcelanato
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