
 

 

Suvinil participa do DW! Design Weekend 2019 em parceria de 
ações com designers  

 
 
A Suvinil, marca líder no segmento de tintas premium, estará presente no maior festival urbano de 

design da América Latina, a DW! São Paulo Design Weekend 2019, em ações de parceria com os 

designers Newton Lima e Paulo Alves, este último com cenografia de Michell Lott.  

 

O designer de interiores Newton Lima utilizou paleta de cores da marca para ambientar a cenografia 

das lojas de decoração Allez Decor, Empório Vermeil, Bali Express, L’Oeil Decor da Benedito Calixto 

e Cristiana Bertolucci. Os conceitos e cores aplicados para cada loja são:  

 

Bali Express: Air Stream estacionado na frente da loja com referência vintage em que foram usadas as 

cores Lascas de Macadâmia, Brisa Azul e Petit Gateau.  

 
L’OEIL:  Terão dois espaços frontais super coloridos com referências étnicas que são o ponto forte da 

marca. As cores aplicadas são a Plantação de Hortaliças, Oceano Profundo, Inox, Tijolo Queimado, 

Meia Luz e Casa de Praia 

 

Allez Decor: A loja especializada em mobiliário de design nacional irá apresentar nova coleção do 

designer Rodrigo Ambrósio. Para ambientação, foi escolhida a cor azul marinho.  

 

Vermeil: A cor Beringela Intenso foi a eleita para ambientar os móveis produzidos pela marca em 

projeto de parceria com a artista visual Eva Soban.   

 
Cristiana Bertolucci: A designer irá apresentar o tema “Lã-mpada transcorre” com luminárias de sua 

autoria e tecidos de lã pura de ovelha desenvolvidos pela artista Inês Schertel. A Suvinil pintou a vitrine 

frontal da loja com a cor Solstício.  

 

A cenografia das lojas estará aberta à visitação do público durante todo os dias do evento.  



 

 

 

Outra ação que contará com a participação da Suvinil é “A Casa do Paulo”, do designer Paulo Alves 

com cenografia de Michell Lott. A Casa do Paulo é uma homenagem a história do designer, que 

contempla, além de duas décadas de carreira, sua trajetória pessoal. Habitou em mais de 30 lugares, 

todos permeados por histórias inesquecíveis, impregnadas nos objetos-tesouro que ele carrega e 

também em sua produção criativa. Um lar que traz, além de seus lançamentos nesse DW!, peças 

clássicas desenhadas por ele e o clima de aconchego, confraternização e valorização de sua história, 

que ele faz questão de imprimir em tudo que faz. Para ambientar este cenário, Michell Lott escolheu 

as cores Vesúvio, Pirineus, Quentão e Branco da Suvinil.  

 

 

Serviço: 

Suvinil no DW! com cenografia de Newton Lima nas lojas:  

Allez Decor  

       Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 380 - Jardim America 

Telefone: (11) 3086-1551 

Bali Express 

 Endereço:  Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 863 - Jardim America 

 Telefone: (11) 3062.6062  

Cristiana Bertolucci  

Endereço: Rua Girassol, 125, Vila Madalena.  

Telefone: (11) 3097 – 8566 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR844BR844&ei=gvs5XbGGH9K85OUPjaKW6Ak&q=allez+decor&oq=allez+decor&gs_l=psy-ab.3..0j0i30j38.2032.2032..2631...0.0..0.114.114.0j1......0....1..gws-wiz.c-vmWjd8B7M&ved=0ahUKEwixz_Dv39DjAhVSHrkGHQ2RBZ0Q4dUDCAo&uact=5


 

 

 Empório Vermeil 

 Endereço:  Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 785 - Jardim America 

 Telefone: (11) 3061. 5525  

 L’Oeil Decor  

        Unidade Benedito Calixto: Praça Benedito Calixto, 182 – Pinheiros 

        Telefone: (11) 3897-8787 

        Unidade Shopping D&D: Piso Superior  

        Telefone: (11) 3043-6161 

 

Suvinil no DW! Na “A Casa do Paulo” do designer Paulo Alves e cenografia de Michell Lott.  

 

Paulo Alves Design  

Endereço: Rua Harmonia, 815, Sumarezinho.  

Telefone: (11) 3032-4281 

 

Sobre a Suvinil 

Nós somos a Suvinil, a marca de tintas decorativas da BASF mais presente na casa dos brasileiros. Desde 1961 acompanhamos 

as suas histórias e te ajudamos a transformar os lugares onde você mora, vive e se expressa. Temos como premissa o 

relacionamento próximo com nossos consumidores e parceiros, e nosso objetivo é fazer parte dos momentos mais especiais 

da sua vida. Para isso, oferecemos uma linha completa de produtos para você pintar paredes, pisos, tetos, azulejos, madeiras, 

metais, entre outras superfícies. Tudo isso é preparado em nossas fábricas localizadas em São Bernardo do Campo (SP) e 

Jaboatão dos Guararapes (PE). Vem saber mais sobre a gente! www.suvinil.com.br. 

 

Informações para a imprensa  

Letícia Castro - (11) 3147- 7231  

Ana Carolina Damaceno - (11) 3147-7241  

suvinil@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR844BR844&biw=1366&bih=657&ei=if05XayrAp-45OUP2o-LiAI&q=L%27Oeil+Decor+benedito+calixto&oq=L%27Oeil+Decor+benedito+calixto&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30l2.10711.14256..14448...3.0..0.160.2221.3j17......0....1..gws-wiz.......0i71j0i22i30j33i160j33i21j33i10.vP_sSrFbXaQ&ved=0ahUKEwjsk5Hn4dDjAhUfHLkGHdrHAiEQ4dUDCAo&uact=5
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