
Cozinha FLORENSE é destaque no espaço da designer Patrícia 

Hagobian 

 

A Florense D&D Shopping, Lar Center, Gabriel e Salvador está presente em sete 

ambientes da 33ª edição da CASACOR São Paulo, maior mostra de arquitetura, 

design e paisagismo das Américas, que acontece de 28 de maio a 04 de agosto 

o, no Jockey Club de São Paulo. Neste ano, o tema da mostra é Planeta Casa. A 

marca, que completa seus 66 anos, apresenta lançamentos e móveis 

personalizados desenvolvidos exclusivamente para a Mostra. 

 

A inspiração para o projeto da cozinha, que está presente no Linie Lounge de 

65 m², assinado pela designer de interiores Patrícia Hagobian, foi homenagear 

à escola Bauhaus, criando um espaço aconchegante e elegante para o convívio 

entre amigos e família. Para tanto, optou em usar o acabamento Tortona, que 

transmite calor e sensibilidade através da tonalidade caramelo e faz referência 

ao bairro italiano reconhecido na arquitetura, moda e design, onde se realizam 

grandes desfiles de moda e exposições temporárias de design. 

 

“É muito importante para os profissionais participarem da principal mostra do 

setor e, nós da Florense, sempre estamos atualizados com os melhores produtos 

de alta qualidade. Construir esses projetos juntamente com esses profissionais e 

fazer parte deste grande momento é sempre um grande prazer. Nós da Florense 

adoramos esses desafios. Criar e inovar em parceria. Sem dúvida estarão muito 

satisfeitos com os resultados e o público vai se inspirar muito por aqui,” conta 

Camila Nunes Carneiro, diretora de quatro lojas Florense.   

 

 
Sobre a Florense 
 

Com uma trajetória de mais de 66 anos no mercado, a Florense tornou-se uma 

das mais importantes e sólidas grifes mundiais e referência internacional entre 

as fábricas de produtos high-end. Um dos predicados que caracterizam a marca 

como uma empresa de referência internacional – é sua constante posição de 

http://www.florense.com.br/pt
https://casacor.abril.com.br/


vanguarda em todas as atividades inerentes a uma fábrica de móveis,  desde 

produtos com design arrojado e engenharia construtiva inigualável até o uso de 

tecnologia de última geração de ponta a ponta. Pioneiros na ISO 14001 e no uso 

de madeiras Certificadas FSC, agora, a Florense é a primeira empresa brasileira 

do setor moveleiro a adotar matérias-primas com Certificado Internacional CARB, 

a fim de contribuir na melhoria e no controle da qualidade do ar. Uma atitude da 

marca para que toda a vida que está ao redor continue sempre em movimento. 

“A empresa busca sempre aliar a tradição de anos no setor moveleiro com a 

inovação. Podemos perceber todo esse cuidado e dedicação em nossos produtos 

de primeira linha que revestem tanto projetos residenciais quanto comerciais”, 

conta Camila Nunes Carneiro, diretora da Florense D&D Shopping, Lar Center, 

Gabriel e Salvador. Entre os inigualáveis diferenciais Florense destacam-se o 

design contemporâneo universal, a engenharia construtiva de precisão e os 220 

padrões de acabamentos: madeiras naturais, microtextura, laminados e os 

sofisticadíssimos anticato e high gloss. 

 

Endereços:  

Florense Rebouças 

Av. Rebouças, 2516 - 05402-400, Pinheiros - São Paulo - SP – Brasil 

(11) 3062-8188 

Instagram: @florensereboucas 

 

Florense Lar Center 

Av. Otto Baumgart, 500 - 02049-000, Vila Guilherme, São Paulo - SP - Brasil 

florense.larcenter@kasabella.com.br  

(11) 2223-2020 

Instagram: @florenselarcenter 

 

Florense Shopping D&D 

Av. das Nações Unidas, 12555 - 04795-100, Itaim Bibi, São Paulo - SP - Brasil 

 (11) 3043-9430 

Instagram: @florenseded 



 

www.florense.com.br 

Facebook: @florensemoveis 

Instagram: @florenselife 

Youtube: Florense53 

Twitter: @florensemoveis 

 

CASACOR São Paulo 

www.casacor.abril.com.br 

De:  28 de maio a 04 de agosto de 2019 

Terça a sábado, das 12h às 21h | Domingo, das 12h às 20h 

Local: Jockey Club de São Paulo - Av. Lineu de Paula Machado, 875  

 

http://www.florense.com.br/
https://pt-br.facebook.com/florensemoveis/
https://www.instagram.com/florenselife/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/user/Florense53
https://twitter.com/florensemoveis
http://www.casacor.abril.com.br/

