
23/7/2014 Zipping e Ziphome levam novidades ao Salão de Gramado

http://www.emobile.com.br/site/design-e-decoracao/zipping-ziphome-salao-de-gramado/ 1/3

DESIGN & DECORAÇÃO

Home > Design & Decoração > Zipping e Ziphome levam novidades ao Salão de Gramado

DIVULGAÇÃO ZIPPING IMPORTADORA

Tapete Zipping é um dos destaques da
importadora no Salão de Gramado

Zipping e Ziphome levam novidades
ao Salão de Gramado
Publicado em 21 de julho de 2014 | 11:01 | Por: Rafaela Guimarães, equipe Conteúdo

A mostra acontecerá no Serra Park, em Gramado (RS), e está aberta das 10h às 19h,

apresentando apresenta novidades no ramo de design e decoração

Começa hoje (21), o Salão de Gramado,

uma das feiras de maior destaque do

setor. Até a próxima quinta-feira (24), o

evento apresenta diversas novidades no

ramo de design e decoração.

A Ziphome está presente na mostra para

lançar com exclusividade a coleção

Fusion, que mistura cores, formas, estilo e

design. Com estampas multicoloridas,

aposta dos principais especialistas em decoração do mundo, a nova coleção da marca tem

diferenciais no design e no acabamento. “Todos os produtos da nova coleção foram escolhidos

por contemplarem características que, para nós da Ziphome, são fundamentais: beleza,

funcionalidade e design arrojado”, afirma a diretora executiva da empresa, Tássia Przewodowski.

Leia mais:

- Salão de Gramado marca a volta do luxo e requinte

- Serra Estofados participa do Salão de Gramado

- Decoradores participam de visita guiada em mostra

Composta por oito peças que vão do estilo moderno ao retrô, uma das peças de destaque é a

poltrona Vancouver, feita em madeira e forrada com mix de estampas floral e arabescos. Seguindo

a tendência de trazer memória à decoração através de elementos inspirados nas linhas do móveis

clássicos, o recamier Calgary é outra aposta da Ziphome. O da coleção Fusion vem estampado em

tons de azul e branco, o que lhe confere, ao mesmo tempo, um ar contemporâneo.

Além da Ziphome, a Zipping Importadora, especialista em tapetes originais e de alto padrão,

também estará presente no evento e com boas expectativas. “Acreditamos muito no potencial da

feira e na visibilidade para os negócios que ela representará para nós”, avalia a diretora de

marketing da empresa, Carla Vilela.

Um dos destaques da marca na feira será a técnica da estonagem, uma espécie de envelhecimento

do material sem prejuízo da qualidade. Para este ano, a novidade da marca fica por conta das
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madeira, laca e muitas
cores!

Salão de Gramado:
strass e cristais no
mobiliário

Salão de Gramado:
Serra Gaúcha
apresenta alto padrão

Salão de Gramado
marca a volta do luxo e
requinte

Serra Estofados
participa do Salão de
Gramado

coleções Jasmine e Faraham, de origem turca e belga, respectivamente. As peças fazem releituras

de desenhos consagrados e passam pelo processo de estonagem, última tendência em Milão.

(com informações da assessoria de imprensa)

Tags: Salão de Gramado, Ziphome, Zipping Importadora

Rafaela Guimarães, equipe Conteúdo 

rafaela@revistamobile.com.br 

LEIA TAMBÉM

Portal eMóbile

2.619 pessoas curtiram Portal eMóbile.

Plug-in social do Facebook

Curtir

Plug-in social do Facebook

Publicar também no Facebook  

Publicando como Jéssica Mendes Gomes (Trocar) Comentar

Comentar...

 

Recamier Calgary – 120x80x88 cm – madeira e tecido
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