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1. Acessórios



1. Acessórios/Metais

Desde 1970, a Casa Mimosa é uma empresa especializada em materiais hidráulicos. Na Casa Mimosa 
você encontra tudo o que puder imaginar em materiais hidráulicos, desde tubos e conexões até 
acabamentos, como: cubas para cozinha e banheiro, torneiras, misturadores monocomando, chuveiros 
e duchas, lixeiras etc.



1. Acessórios/Ar condicionado

L.A Ar condicionado é uma empresa especializada em instalação, manutenção e consertos de ar 
condicionado. 



1. Acessórios/Aquecedor

Soluções inteligentes com qualidade para todos os empreendimentos que necessitem de 
aquecimento de água à gás, solar e elétrico. Fornecimento e instalação de aparelhos.



1. Acessórios/Box, espelhos e vidros

Empresa que atua no segmentos de vidros e molduras a 20 anos realizando serviços de qualidade por 
profissionais qualificados na área, sempre alinhados com novas tendências do mercado imobiliário, 
principalmente em relação a box, espelhos e vidros em geral.



2. Conforto



2. Conforto/Design

A Easydeco é uma plataforma para projeto de design de interiores, na qual você decora seu ambiente 
com uma arquiteta que te atende de forma prática e próxima.

https://www.easydeco.com.br/loft


2. Conforto/Móveis

A palavra Artefacto é praticamente uma senha para mobiliário de alto padrão nesta e em outras terras. 
Mais do que isso, decodifica um lifestyle que faz a cabeça dos maiores nomes da arquitetura e do décor. 
Por trás de cada móvel e acessório, apresenta conceitos que têm tudo a ver com o novo modo de vida 
em casas dos mais diversos estilos, estabelecendo cada vez mais conexões entre o design e a moda, por 
exemplo. 



2. Conforto/Móveis

A Lider Interiores é uma das empresas mais importantes do setor mobiliário do país. São mais de 70 anos 
criando e produzindo móveis de alto padrão com design feito para viver. Presente em diversas regiões 
do Brasil com mais de 20 lojas e ampla rede de revendas, oferece uma linha completa de móveis, 
planejados, cozinhas, colchões, tapetes, adornos, colchas e mantas. Tudo para você se sentir bem em 
qualquer ambiente.



2. Conforto/Móveis

Somos uma marca Brasileira de design autoral de mobiliário, criada em 2017, que carrega em seu DNA o 
gosto pelo eclético e multicultural, herdado de sua fundadora, a designer pernambucana Renata Távora 
Brennand. As peças trazem uma perspectiva informal mas cheias de personalidade e algumas das 
nossas marcas registradas são as linhas orgânicas, mistura de materiais e cores.



2. Conforto/Móveis

A marca PIALLE se relaciona diretamente com a criatividade e o design contemporâneo de móveis, 
queremos transformar a percepção de nossos clientes, e realizar uma experiência única, materializando 
desejos e entregando produtos manufaturados por profissionais apaixonados pelo que fazem.



2. Conforto/Móveis

 A Artemobili apresenta móveis de alta qualidade, produzidos com madeira maciça de reflorestamento, 
desenvolvidos para atender às suas necessidades, seguindo as tendências mundiais. Preza pelas formas, 
acabamentos e detalhes de seus móveis. Localizada no município de Nova Prata, segue com o posicionamento 
de uma indústria que busca entregar móveis de alto padrão com design acessível, já comercializados nas 
principais redes de varejo do Brasil e do mundo.
Seguimos empenhados em crescer junto da nossa cidade, colaborando com a economia, além de suas 
responsabilidades sociais e ambientais.



2. Conforto/Móveis planejados

Móveis planejados com a solidez e qualidade da marca Todeschini (desde 1939), aliados a serviços de 
excelência premier, pagando-se menos pela parceria com a Loft.



2. Conforto/Móveis para quartos

Empresa que tem como foco móveis para quartos. A empresa existe desde 1985, tem fábrica própria e 
trabalha com matérias primas certificadas pelo IBAMA. Visite o show room na Alameda Gabriel Monteiro 
da Silva (principal polo de decoração da América Latina).



2. Conforto/Itens para casa

https://www.tokstok.com.br/parceiros/loft


2. Conforto/Itens para casa

Diariamente o Westwing traz novas campanhas promocionais, que ficam no ar em média por 5 dias e contam 
com produtos variados e descontos imperdíveis. Isso é possível graças a uma equipe de curadoria especializada 
e um portfólio completamente diversificado: há desde objetos de decoração até artigos para cama, mesa e 
banho, passando também por móveis, eletros e marcas icônicas. São peças para cada momento da sua vida.



2. Conforto/Itens para casa 

A Entreposto desenvolve móveis, tecidos e objetos de decoração exclusivos, criados para trazer 
aconchego e sofisticação à casa de seus clientes. Duas vezes ao ano a marca lança novas coleções 
inspiradas em viagens, experiências e tendências de moda e design e renova completamente seu 
portfólio com estampas, texturas e estofados exclusivos, além de peças de decoração garimpadas pelo 
mundo.



2. Conforto/Colchões

A Zissou redefine a relação das pessoas com o sono, oferecendo produtos que unem tecnologia e 
qualidade de vida. Com design único e de alto padrão, o Colchão Zissou já foi entregue em uma caixa 
compacta para milhares de consumidores e está presente em renomadas redes hoteleiras como Fasano 
e Belmond. 



2. Conforto/Cortinas

A Uniflex é uma marca 100% brasileira com DNA Suíço. Especializada em produtos de proteção solar e 
decoração como rolos, persianas e cortinas, Os produtos Uniflex são personalizados e oferecem o que 
existe de mais moderno e tecnológico no seu segmento e atendem a todas as exigências dos clientes 
seletivos que optam por qualidade e sofisticação.



2. Conforto/Marcenaria

A Bontempo surgiu como uma empresa familia e permanece exatamente assim: uma marca que conta 
com a experiência de cinco gerações na fabricação de móveis e com a essência italiana correndo nas 
veias. Para a Bontempo, móveis são muito mais do que meras necessidades cotidianas. Eles são uma 
extensão da nossa personalidade. 



A John Richard é uma solução de mobiliário on demand, ideal para transformar espaços vazios em lares. 
Residências completas são mobiliadas com muito mais flexibilidade e agilidade. Sua casa pronta para 
morar.

2. Conforto/Locação de móveis



2. Conforto/Locação de móveis

A iMobiliado é uma Startup que faz locação de móveis residenciais. Oferecemos manutenção eterna e 
gratuita de todos móveis, fazendo com que o proprietário não tenha dor de cabeça com quebra de 
mobiliário. Por fim, trocamos a coleção a cada 2 anos, afinal nosso cliente merece estar sempre com 
móveis modernos e estilosos.



2. Conforto/Tapetes

A Via Star Tapetes e Carpetes importa e comercializa tapetes e carpetes de alta qualidade de 
fornecedores da Índia, Turquia, Bélgica, China, Holanda e Egito. Nossos diferenciais residem no 
desenvolvimento, junto aos nossos parceiros, de estilos e cores adequados ao mercado brasileiro e à 
estrutura dedicada à produção de medidas especiais sob encomenda.



2. Conforto/Utensílio de cozinha

 Com mais de 30 lojas e presente nas principais capitais, a Spicy é reconhecida como uma marca que 
concilia design, qualidade e funcionalidade em tudo o que faz. Naturalmente, as pessoas têm se voltado 
mais para o cuidado com as suas casas, transformando seu modo de distribuir os espaços, em busca de 
mais convivência com amigos, família, revivendo e redescobrindo o prazer de cozinhar e receber.



3. 
Automação



3. Automação/Smarthomes

A Tripé Studio é uma empresa especializada em entretenimento, conforto, bem-estar e lazer através de 
sistemas de home theater, som ambiente, automação, rede de internet, câmeras IP e várias outras 
tecnologias de ponta.



4. Mudanças



4. Mudanças/Pack in / out

Especializada em mudanças nacionais e internacionais, guarda-móveis e guarda-documentos, 
transformamos a sua experiência com a mudança em um momento stress-free. Nossa equipe está 
preparada para embalar desde o menor objeto, roupas, obras-de-arte, e móveis – cada qual com um 
tipo de embalagem, para que possamos transportar seus bens de forma segura e eficaz.



A G-Inter é uma empresa especializada no mercado de mudanças e mobilidade global. A alta 
capacitação e profissionalismo do time G-Inter resultam em um portfólio variado de serviços de 
mudanças locais, nacionais e internacionais. Para a G-Inter, a liderança deste mercado significa atender 
seus clientes com satisfação em qualquer lugar do mundo.

4. Mudanças/Pack in / out



5. Setting in



Uma mudança bem sucedida é um processo complexo. Requer organização, implementação 
profissional e um cuidado genuíno para ir além, a fim de atingir as expectativas do cliente. É por isso que 
a Relocation House se orgulha em ser especializada em serviços de relocation, como alteração de 
contas, contratação e instalação de serviços em geral.

5. Setting in/Alteração de contas



6. Organização



Ana Ziccardi criou em 2011 uma empresa de soluções em organização residencial, baseadas em sua 
experiência como mãe de 05 filhos que sempre trabalhou fora de casa e entendia que planejamento e 
sistemas simples de organização tornavam a vida mais descomplicada, permitindo ter mais tempo 
para a família e lazer. Atuamos em planejamento e gestão de mudanças, organização de espaços 
residenciais e governança temporária.

6. Organização/Personal Organizer

mailto:anaz@anaziccardi.com.br


 

 Empresa especializada em trazer soluções em organização para seus clientes, nos ambientes 
residenciais e corporativos, sempre em busca da funcionalidade e praticidade.

6. Organização/Personal Organizer

mailto:tatianapsalomao@gmail.com


Lavanderia no ramo de decoração (tapetes, carpetes, estofados, cortinas e outros) e restauro 
em tapetes orientais.

6. Organização/Limpeza de tapetes e cortinas



7. Open house



Atuamos no ramo de bufê há 5 anos, oferecendo qualidade e serviço de excelência em festas de 
pequeno, médio e grande porte. Atendemos clientes na área social e corporativa.

7. Open house/Buffet



Queremos te ouvir!




