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foto: MCA Estúdio

Estilo 
contem-
porâneo

Planejado pelos arquitetos e designers de 

interiores Turíbio e Zezinho Santos, esse 

apartamento duplex foi ambientado com 

móveis contemporâneos, peças de design 

e revestimentos coloridos. Com poltronas 

revestidas com tecidos da Maria Casa, a 

sala de estar é dividida do home theater 

por uma porta de vidro de correr. As 

luminárias embutidas são da La Lampe e 

as persianas, da Habitare. 

“A falta de informação gera um cliente sem horizontes, 
o que pode levar a uma arquitetura sem expressão.”

Turíbio e Zezinho Santos
criatividade irreverente

Apaixonados pela arquitetura desde a adolescência, 
Turíbio e Zezinho Santos não pensaram duas vezes na 
hora de escolher a profissão. Graduada pela Universi-
dade Federal de Pernambuco, a dupla de arquitetos 
atua junta desde 2007. Com projetos em várias regiões 
do Brasil, como Amazonas, Belém, Maranhão, Piauí, 
Ceará e Natal, além de Lisboa, o escritório (formado 
por uma equipe de 32 pessoas) preza pela criatividade 
e irreverência nos trabalhos, mas, é claro, sem deixar 
de atender às necessidades e desejos de cada cliente. 
Para Turíbio e Zezinho, a inovação é fundamental em 
um projeto de sucesso.  “A releitura de peças e objetos 
conhecidos através de novos materiais e situações é 
algo que se firmou no mercado na última década”, des-
tacam. Na bagagem, os sócios carregam experiências 
que ganharam ao trabalhar com Alexandre Castro e 
Silva, Janete Costa, Márcia Nejaim e Carlos Augusto. 
Para os sócios, o momento mais prazeroso na hora de 
desenvolver um projeto é quando algo surpreenden-
te é apresentado aos clientes. Eles sempre buscam 
criar detalhes que chamem a atenção, seja na forma 
dos elementos, no volume, na cor ou na iluminação. A 
dupla assina desde a arquitetura até a decoração e o 
projeto luminotécnico, deixando sua marca registrada 
em todos seus projetos. Os profissionais destacam ain-
da que  não existe projeto ideal; existe o projeto certo 
para a pessoa certa e no momento certo. Quanto mais 
informações sobre os desejos do cliente o projeto tiver, 
mais gratificante será o resultado. “A falta de informa-
ção gera um cliente sem horizontes, o que pode levar 
a uma arquitetura sem expressão”, ressaltam. Na opi-

nião dos arquitetos, o conhecimento cultural de quem 
encomenda um trabalho também faz toda a diferen-
ça. Para eles, livros, obras de arte, peças de design 
– como uma poltrona de Jaime Hayon e uma luminária 
de Sebastian Wrong – e soluções sustentáveis tornam 
o projeto marcante e exclusivo. Artistas como Tomie 
Ohtake, Beatriz Milhazes, Francisco Brennand, Roy 
Lichtenstein e Andy Warhol são os favoritos da dupla. 
Entre seus designers e arquitetos prediletos estão: 
Jaime Hayon, Hella Jongerius, Fernando e Humberto 
Campana, Janete Costa, Marcio Kogan, Isay Weinfeld 
e Zaha Hadid. Pois, para eles, esses nomes sempre 
trazem algo novo para o mercado.
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Toque personalizado
Soluções criativas e inovadoras norteiam o projeto deste apartamento em Recife. No 

lavabo, a parede é revestida por um tecido colorido que cria efeito psicodélico. Já a sala 

de estar ganhou sofá com revestimento da Maria Casa e uma cama do século passado 

(herança da avó para a cliente) que foi transformada numa mesa lateral.  

Clima acolhedor

Todo o décor é composto por mobiliário contemporâneo mesclado por peças de herança familiar. Cores neutras e iluminação suave 

garantem o clima aconchegante do apartamento, planejado pela dupla de arquitetos Turíbio e Zezinho Santos para um jovem casal.

 “Ela não poderia ter outro nome. 
A Casapronta tem absolutamente 
tudo para deixar qualquer ambi-
ente elegantemente concluído”

Sofá: Casa Pronta

foto: Raul Lins
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Vista privilegiada

No mesmo apartamento, home theater – com vista 

para o mar – ambientado com a poltrona amarela 

Up 5 do designer Gaitano Pesce e uma mesa de 

jogos da Italica.

Charme 
irreverente

Aqui, o detalhe fica por conta do sofá de cor vi-

brante e o vaso em forma de nicórnio (do designer 

espanhol Jaime Hayon) pendurado acima da mesa 

lateral da sala de estar.

Elegância 
clássica

No projeto de reforma deste resataurante em 

Recife, os arquitetos Turíbio e Zezinho Santos 

optaram por utilizar madeira jacarandá no teto, 

nas mesas e cadeiras, garantindo, assim, um 

ambiente mais clássico. Os tecidos listrados 

revestidos nas paredes e os que forram as 

luminárias de teto são da Maria Casa. 

Canto pessoal

O hall de entrada deste apartamento duplex é 

ambientado com uma poltrona estilo Luiz XV, 

uma tela do artista pernambucano Gil Vicente e o 

abajur em formato de revólver de Philippe Starck. 

Na foto menor, acima, a mesa lateral com lustre 

de bolas da La Lampe

Banco de madeira de demolição: Demestre

“Uma mão-de-obra sem paralelo 
faz da Demestre uma jogada 
certa em marcenaria”

foto: Marcelo Marona

foto: MCA Estúdio

foto: MCA Estúdiofoto: MCA Estúdio

foto: MCA Estúdio

foto: Eudes Santana
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Began

Curitiba, PR, (41) 3242 6876

www.margitsoares.com.br

margitsoares@margitsoares.com.br

Kitchens

Kitchens

Bauru, SP, (14) 3223 4162

Belo Horizonte, MG, (31) 3221 4411

Brasília, DF, (61) 3225 0147

Campinas, SP, (19) 3254 1980

Curitiba, PR, ( 41) 3342 7017

Fortaleza, CE, (85) 3261 3911

Londrina, PR, (43) 3345 1321

Manaus, AM, (92) 2125 0990

Natal, RN, (84) 3201 0309

Porto Alegre, RS, (51) 3332 8011

Recife, PE, (81) 3467 1445

Ribeirão Preto, SP, (16) 3620 2460

Rio de Janeiro, RJ, (21) 2512 9989

Salvador, BA, (71) 3267 8888

Santos, SP, (13) 3234 1221

S. J. do Rio Preto, SP, (17) 3231 9033

São Paulo, SP, (11) 3030 1900/ (11) 3889 3400

Central de Informações Kitchens 0800 11 4142

Lançamento Coleção Perfetta,  linha de armários e acessórios 
para dormitórios Kitchens Occasions.  Sistema de portas 
Line, quando fechadas ficam alinhadas e quando abertas 
se sobrepõe totalmente. Acabamento em vidro duplo com 
grafismo Linea Perfetta, desenvolvido pela Kitchens.

fotos: Eudes Santana
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Bela vista

Espaçoso, este banheiro de 70 m² faz parte do projeto do apartamento du-

plex em Recife. Com duas pias, uma de cada lado, e espelhos para garantir 

sensação de amplitude, o ambiente tem vista privilegiada para o mar.

Mistura 
de estilos

Sala de jantar com mesa 

em marmoglass e cadeiras 

revestidas com tecido de 

estampa branca e preta. O 

lustre de cristal é uma heran-

ça deixada pela avó para a 

moradora do apartamento.

Abajur Paxion: La Lampe
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Casapronta 

A Casapronta chega aos 24 anos de funcionamento 
como uma das mais conceituadas lojas de móveis 
no Brasil. Especializada em peças residenciais 
e comerciais, destaca-se pela incontestável 
qualidade de seus produtos. Marcas como 
M.Brasil, Tidelli, Clássica,  Officeform, Decameron, 
Adresse, Ekornes, Jacqueline Terpins e Avanti são 
representadas com exclusividade pela Casapronta, 
além de peças de designers renomados como 
Sérgio Fahrer e Sérgio Rodrigues.

Casapronta

Av. Domingos Ferreira, 1274

Boa Viagem - Recife

www.casapronta.com.br

F. (81) 3465 0010

“Das luminárias técnicas às decorati-
vas, a La Lampe está sempre em nossa 
agenda com produtos de qualidade”
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foto: MCA Estúdio

foto: mca estúdio
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Demestre Móveis

Estrada do Arraial, 4889 - Casa amarela, Recife-PE

(81) 34414269, demestremoveis@gmail.com

Demestre
 A Demestre Móveis é uma empresa que atua no ramo 

de marcenaria desde 1991, atendendo às expectativas do 
mercado moveleiro globalizado, com design fino, moderno 

e exclusivo. Utiliza matéria-prima nacional e importada, 
sempre com o padrão ISO. Mais que uma marcenaria, a 
Demestre Móveis produz sonho sob encomenda, com a 
qualidade e o requinte que você gosta, merece e exige. 

A Demestre Moveis é mestre no assunto!!! 

Iluminação embutida, mistura de 

estilos e peças de acervo familiar con-

ferem personalidade a este aparta-

mento em Recife. Em primeiro plano, 

a sala de jantar com duas mesas em 

marmoglass e cadeiras da Italica. 

Mistura de materiais

Neste lavabo, o mármore do piso e da bancada da Intermal 

fazem um contraponto com a parede em pintura automotiva 

dourada. A poltrona Cappelline forrada de couro de vaca, do 

designer Tom Dixon, confere aconchego ao espaço. 

Objetos: Desenho Design fo
to

s:
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Clássico e 
contemporâneo

“Verve, irreverência e bom-humor: a 
mistura fina da Desenho Design para 
arrematar qualquer projeto”

foto: Raul Lins

foto: MCA Estúdio
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Ambiente inovador

Inovação e contemporaneidade é o que garante esta sala de jantar. Espaçosa, a 

mesa em madeira de demolição é da Demestre; já as cadeiras, da Italica. A lu-

minária Dear Ingo, da marca holandesa Moooi, garente irreverência ao espaço. 

Os objetos, como os vasos espelhados, são da Desenho Objeto.

Desenho Design

Av. Eng. Domingos Ferreira, 1274 - loja 9

(81) 3326 4264, www.desenhodesign.com.br

Desenho    
 Design 

A Desenho Design surgiu no final de 2004, reunindo objetos 
assinados por designers brasileiros conceituados no merca-
do nacional e internacional. A parceria desenvolvida com os 
designers proporcionou a produção de objetos sofisticados e 
elaborados com alta tecnologia atendendo uma demanda de 
distribuição para clientes da loja em todo o Brasil.
No ano passado a loja mudou-se para a zona sul da cidade, 
investindo num bom projeto arquitetônico gerido e assinado 
pela equipe Santos & Santos escritório de arquitetura. O 
projeto antenado e arrojado valoriza as peças como jóias 
preciosas e objetos de desejo. Vale destacar a entrada da 
loja toda em espelho, piso, parede e teto, reproduzindo e 
multiplicando perfeitamente o objeto, a essência do design.
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fotos: Eudes Santana

Armário embutido: Florense

“Qualidade, pontualidade, 
durabilidade: poucas casas de 
móveis modulados unem as três 
vertentes como a Florense”

foto: Raul Lins
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Lugar de descanso

Aconchegante e moderno, este ambiente na parte 

superior de um apartamento duplex em Recife foi 

planejado para ser um espaço de descanso onde os 

moradores pudessem assistir à televisão à noite. 

Poltrona Nonon: Italica

Began

Curitiba, PR, (41) 3242 6876

www.margitsoares.com.br

margitsoares@margitsoares.com.br

Florense 
A cozinha Florense propõe um agradável e luxuoso ambiente 
de convívio com familiares e amigos. Seu design arrojado, alta 
tecnologia e leitura totalmente pessoal caracterizam um estilo 
de vida. Com acabamento high end, é uma cozinha versátil e 
ergonômica, que agrega as últimas tendências mundiais: ma-
deira exótica natural canaletto, ecologicamente correta, impor-
tada da Itália e extraída de florestas com manejo controlado, 
que preserva e até amplia as matas originais; e o exclusivo 
acabamento high gloss branco, que confere ao móvel um nível 
de brilho, reflexão e resistência único no Brasil. 

Florense

Av. Domingos Ferreira, 4264

Boa Viagem, Recife   

 (81) 3302 3800

Ambiente acolhedor

Cores quentes e clima acolhedor. Assim foi o 

projeto dos arquitetos Turíbio e Zezinho Santos 

para este apartamento em Brasília. O vermelho dos 

tecidos nas cadeiras e nas paredes, da Maria Casa, 

predomina no espaço.  

“Um pente fino no melhor do 
design mundial: a Italica Casa é 
especialista em bom desenho, 
das pranchetas mais antena-
das do globo” 

fotos: Eudes Santana
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fotos: Eudes Santana

fotos: MCA Estúddio
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Habitare 

A Habitare é hoje a maior revenda em Pernambuco das 
cortinas e persianas Luxaflex. A loja também oferece uma 
ampla linha de papéis de parede, além de pisos lamina-
dos, revestimentos para tetos e paredes, rodapés, rodate-
tos e mãos francesas. Por ser uma revenda Centurion, a 
Habitare é a única nos estados de Pernambuco, Alagoas 
e Paraíba que tem à disposição os lançamentos das corti-
nas e persianas Pirouette e Odysee da Luxaflex.

Habitare

Av. Conselheiro Aguiar, 1914 Boa viagem Recife -PE

(81) 3465 4053

www.lojahabitare.com.br

habitare.persianas@ig.com.br
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Móveis sóbrios

Para garantir personalidade a este apartamento em 

Lisboa, a dupla de arquitetos Turíbio e Zezinho Santos 

optaram por um décor predominado por cores claras, 

repleto de obras de arte, peças de design e luminárias.

Piso em marmo Glass: Impermal

“A qualidade e a eficiência 
da Inpermal não deixam pe-
dra sobre pedra em mármores 
e granitos: da variedade ao 
acabamento primoroso, ela é a 
nossa pedra de toque”

fotos: Carlos Santos

fotos: Eudes Santana
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Inpermal

Show Room: Rua Pe Pernardino Pessoa, 247 Boa Viagem, (81) 3326 7780

Fábrica: Rua Duarte Coelho, 371 - Santa Tereza, Olinda - PE (81) 3429 4121

Inpermal 
Variedade, parcerias internacionais, qualidade e arrojo são 
a definição exata da Inpermal. Especializada em mármo-
res e granitos, a empresa apresenta um amplo portfólio 
de acessórios construtivos que abrange desde revesti-
mentos até louças sanitárias. Tudo dentro do mais alto 
padrão e requinte. Uma verdadeira grife da construção.
A Inpermal é referência para arquitetos e construtoras, 
principalmente quando se fala em obras especiais e apar-
tamentos modificados. Flexível em seus negócios, prática 
em sua rotina e altamente competitiva em seu setor, a 
Inpermal é tudo que a sua obra precisa.
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Mistura de estilos

Com mobiliário de diferentes estilos, este apartamento em Recife possui mesa 

de centro em laca amarela, poltronas com estampa nas cores branca e preta da 

Italica, aparador da Demestre e cortinas em madeira da Maria Casa.

Almofadas: Maria Casa

“Sabe aquele lugar em que se 
chega, e dá vontade de ir ficando? 
Tendo ao redor a melhor seleção em 
tecidos e forrações, a Maria Casa é 
assim: uma casa de portas abertas”

fotos: Eudes Santana

fotos: Raul Lins
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Italica Casa

Rua Antonio Pedro de Figueiredo, 96 - Boa Viagem

(81) 3465 4394, contato@italicacasa.com.br

www.italicacasa.com.br

Italica Casa
Moderna, atual, a  loja Italica Casa, projeto de
Turibio Santos e Zezinho Santos. Leva como conceito o
design e a qualidade de vida. Para valorizar os produtos a
exposição dos mesmas é feita de forma individual, como
em uma galeria de arte, diferente das lojas do segmento
que reproduzem ambientes. Vale a pena conferir.
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Peculiar

As cores prata, branca e cinza predominam neste apartamento 

moderno projetado pelos arquitetos Turíbio e Zezinho Santos. 

Logo na entrada, foi instalada uma obra de arte do artista 

Lúcio Carvalho com a figura de dois rostos se olhando. 

Memória familiar

Na sala de música deste apartamento, um piano de 110 

anos e uma estante de compensado com acabamento em 

laca branca da Una Idea que serve para abrigar todos os 

objetos herdados pelos moradores 

Persiana Luxaflex, da linha Romana: Habitare

“A certeza da qualidade 
dos produtos Luxaflex, além 
de uma extensa variedade 
em papel de parede. Isso é 
a Habitare”

fotos: Raul Lins

fotos: MCA EStúdio

fotos: Eudes Santana
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La Lampe

Rua Antonio Pedro Figueiredo, 108 - Boa Viagem 

Recife, PE,  (81) 3466 4518

La Lampe
A La Lampe iniciou suas atividades em 1987 com a 
proposta de introduzir um novo olhar – de qualidade, 
inovação e sofisticação – em seu mercado.
Possui uma linha própria de produtos sintonizados com 
as mais recentes tendências internacionais e é repre-
sentante exclusiva das consagradas marcas italianas 
Artemide e Fontana Arte.
Hoje a La Lampe é líder de mercado e referência nacio-
nal para arquitetos, decoradores e consumidores ofer-
ecendo a perspectiva de uma solução completa: projeto, 
produto, colocação.
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Moderno e inusitado

Este restaurante foi projetado com uma grande mesa única. Bem moderno 

e com cores neutras, o espaço tem o teto todo adesivado com desenho 

feito pelos arquitetos Turíbio e Zezinho Santo. 

Sistema de difusor linear: Projefrio

“A Projefrio é exímia naquilo que 
as empresas de refrigeração deve-
riam sempre saber fazer bem: in-
serir seus produtos e equipamentos 
com discrição e eficiência” 

fotos: Raul Lins

fotos: Eudes Santana
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Maria Casa

Av. Eng. Domingos Ferreira, 1274-ljs.10/11 - Boa Viagem - Recife - PE

(81) 3327 6499, mariaecasa@mariaecasa.com.br

Maria Casa
Elegancia: essa é a proposta da MARIA CASA. Sempre 
com novidades em sofás, poltronas e puffs, confortaveis, 
e uma infinidade de tecidos de altissima qualidade. Mar-
cas como Tecer, Again, Donatelli, Entreposto, Camengo, 
Casamance, Villanova, Regatta, Studio Stamp, Weave, 
fazem o arsenal de possibilidades de tecidos assim como 
as inúmeras opções diferenciadas de almofadas, colchas, 
capas, futons e outros acessórios para uma ambientação 
customizada. Com showroom sempre renovado, a certeza 
de bons negócios e, sobretudo, satisfação. 
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Cores neutras

Este apartamento foi planejado pelos arquitetos Turíbio e Zezinho Santos para um jovem 

morador que tem preferência pela cor preta. O teto é todo revestido de papel de parede 

listrado. A mesa e as cadeiras pretas são da Italica. A cortina e o tecido do sofá e das almo-

fadas, Maria Casa. Objetos, Desenho Design

Detalhe da cama e da mesa de canto desenhados 

pela arquiteta e Mariana Moraes: Una Ideia

“Una Idea nos permite ver executados 
móveis únicos, desenhados pela nossa equi-
pe, com acabamento tão bom quanto os 
das melhores linhas fabris de produção”

fotos: Eudes Santana

fotos: Raul Lins
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Projefrio Ltda

Recife, PE, 81 3467 3155

www.projefrio.com.br, projefrio@projefrio.com.br

Projefrio
Um novo conceito de  alto padrão em climatização. Um Ar 
que lhe abraça. A sensação de conforto, aliada a um ar 
de confiança puro e renovado, é a nossa proposta. Trazer 
design com charme para a climatização, tem sido um de-
safio interessante. São oito anos de pesquisas  e trabalhos 
realizados, que se tornaram verdadeiras obras de arte. Aliar 
praticidade e conforto à tarefa de proporcionar um clima 
agradável a qualquer ambiente. Esta é a proposta do pro-
cesso de climatização em um trabalho “Tailor made” ( Feito 
sob medida), com equipamentos embutidos, transformando 
as saídas de ar em difusores lineares, que tomam a forma 
do forro projetado e levam o ar tratado exclusivo para cada 
ambiente. O antigo alçapão, cedeu  espaço a pequenas 
áreas  de visitas, que também fazem parte da decoração. 
Equipamentos profissionais de alta performance, com filtra-
gens especiais finalizam a concepção dos nossos projetos.
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Contemporâneo

A sala de jantar foi ambientada com elementos de 

cores neutras e móveis modernos. Em vidro, a mesa 

de jantar é da Italica. Atrás, um aparador com vasos 

espelhados da Desenho Design

Corrimão 
em pintura 
automotiva

A entrada deste apartamento duplex em 

Recife é interligada à escada com o corrimão 

de chapa de ferro com pintura automotiva.

Persiana Carousel: Uniflex

24º  temperatura gostosa para relaxar

24º clima de aconchego para receber amigos 24º  temperatura certa para os momentos em família

“A enorme variedade de 
persianas e cortinas da Uni-
flex, em um showroom am-
plo e agradável: esse é um 
item quente em nossa agen-
da para proteção solar”

fotos: MCA Estúdio

fotos: MCA Estúdio
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Una Idea

Show Room: Rua Joaquim Carneiro da Silva, 380

Pina, Recife (PE), CEP 51011-490

Telefone 81 3445 0492, www.unaidea.com.br, contato@unaidea.com.br

Una Idea 

A Una Idea está no mercado para fazer a diferença 
nos pequenos detalhes que transformam sonhos em 
realidade, desejos em possibilidades, arte em objeto. 
É uma empresa de móveis sob medida diferente, 
fugindo dos commodities, do que já foi feito, da idéia 
repetida. Tanto a fábrica como seus profissionais 
se especializaram em inovação. Seja nos materiais, 
na tecnologia usada na fabricação, na garantia de 
qualidade de cada produto, no preço competitivo. 
VOCÊ IDEALIZA A GENTE REALIZA é o slogan 
que acompanha todos os trabalhos da Una Idea
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Soluções personalizadas

Elaborado para um morador apaixonado por filmes, este apartamento teve o home 

theater projetado logo na entrada. Um espaço bem aconchegante com vidros, 

espelhos e iluminição embutida. Todas as janelas possuem persianas. O ambiente 

é composto por poltrona Charles Eames e sofá da Italica, aparador espelhado as-

sinado pelos profissionais e executado pela Demestre e luminária La Lampe.

“Com décadas de experiência, a Kitchens 
mantém-se única em armários modulados 
atuais, arrojados e funcionais”   

Armário com porta 

de correr: Kitchens

Tons vibrantes
Com pé direito de 5, 5 m² de altura, a sala de estar deste apartamento 

duplex em Recife ganhou cores com o sofá rosa, as poltronas vermelhas 

e a pintura em tela. Para dar equilíbrio: mesa branca da Una Idea.

fotos: Raul Lins

fotos: MCA Estúdiofotos: Eudes Santana
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Uniflex Boa Viagem

Av. Eng. Domingos Ferreira, 2842, loja 4 - Recife, PE

(81) 3326 3731/ 3326 8089

www.uniflex.com.br, comercial.boaviagem@uniflex.com.br

Uniflex 

XL PLeat - UNIFLEX: o conceito das cortinas 

plissadas em inédita  versão XL (Extra Large), 

com dobras de 5cm, que  deixam janelas 

grandes super elegantes e proporcionam  

um charme indescritível ao ambiente. Vem 

confeccionada com tecidos nobres e de 

altíssima qualidade e com cores inspiradas 

nas tendências mundiais de decoração. A XL 

Pleat incorpora acionamentos manuais ou 

motorizados de alta tecnologia para janelas de 

até 5 mts de altura. Mesmo quando instalada 

em ambientes com pé direito duplo, possue 

caimento perfeito e as dobras permanecem 

uniformes ao longo de toda a peça. A coleção 

de tecidos oferece diversos acabamentos 

inéditos, com o lado externo perolizado ou 

metalizado, para aumentar o bloqueio contra o 

calor e filtrar a luz de maneira suave. As diver-

sas linhas  de texturas e cores proporcionam 

larga escala de luminosidade com efeitos de 

transparência, translúcido até opaque.

fo
to

s:
 E

ud
es

 S
an

ta
na

Ideias criativas

Para garantir aconchego a este aparta-

mento com piso e parede brancos, os 

arquitetos Turíbio e Zezinho Santos pen-

saram em compor o décor com móveis 

de cores quentes e plantas, como a 

samambaia acomodada sobre o chão. 

Estampa 
moderna

Localizado em Recife, este salão de 

beleza foi projetado com o propósito 

de ser um ambiente bem moderno e 

inusitado. A fachada tem estampa com 

mistura de arabescos, flores, folhas 

e estrelas, desenhada pelo arquitetos 

Turíbio e Zezinho Santos em régua de 

PVC branco. 

Uniflex Boa Viagem

Av. Eng. Domingos Ferreira, 2842, loja 4 - Recife, PE

(81) 3326 3731/ 3326 8089

www.uniflex.com.br, comercial.boaviagem@uniflex.com.br

“Com décadas de experiência, a Kitchens 
mantém-se única em armários modulados 
atuais, arrojados e funcionais.”   

fotos: Raul Lins

fotos: Raul Lins
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endereços
turíbio e zezinho santos

Rua Solidônio Leite, 200 

Boa Viagem 

Recife, PE, (81) 3081 5900 

Florense

(81) 3302 3800

Uniflex 

(81) 3326 3731

Desenho Design

(81) 3326 4264

Demestre

(81) 34414269

Una Idea

(81) 3445 0492

Maria Casa

(81) 3327 6499

Casa Pronta

(81) 3465 0010

Italica 

(81) 3465 4394

La Lampe

(81) 3466 4518

Inpermal

(81) 3326 7780

Kitchens

(81) 3327 0712

Habitare

(81) 3465 4053

Projefrio

(81) 3467 3155

www.santosesantosarquitetura.com.br




