


CLIENTE:

AMBIENTE

BOOK DE PROJETO
ConsultoriaSala de TV



Planta baixa de layout

Sala de estar e TV

Existente

• Piso

• Cadeira gamer

• Mesinha de vidro

Sugestão de projeto

• Pintura nova

• Sofá

• Almofadas

• Tapete

• Cortina

• Marcenaria planejada

• Estante planejada

• Quadros

• Mesa de jantar

• Estante livros

• Mesinhas apoio



Vistas



Vistas
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Rack com duas gavetas e duas portas, mais nicho para eletrônicos
Vistas



Rack com duas gavetas e duas portas, mais nicho para eletrônicos
Detalhes marcenaria



Sugestão de decoração

Mesinhas apoio Mesinha lateral Cadeiras

Prateleira para quadro Tapete Vaso Com Suporte

Marcenaria em anexo com detalhamento e planilha com e planilha com 

orçamento, prazos do fornecedor

Letreiro neon

Quadros

https://www.mobly.com.br/conjunto-para-sala-de-estar-com-mesa-lateral-e-apoio-off-white-brilho-572188.html?origin=autocomplete
https://www.tokstok.com.br/mesa-lateral-redonda-30-cm-cobre-branco-ston/p?idsku=957010010&origin=autocomplete&ranking=4&typeclick=3&ac_pos=header&p=mesa%20lateral
https://www.tokstok.com.br/cadeira-menta-talk/p
https://www.google.com/shopping/product/1?lsf=seller:120538670,store:12320382738214921619&prds=pid:9049335423183711285,oid:5111946264100892820&q=prateleira+quadro&hl=pt-BR&ei=cjhlXeCUMKi55OUPxvWZ4AQ&lsft=gclid:CjwKCAjwqZPrBRBnEiwAmNJsNkQ5H9G0V6t0XUdZThSMvCvuXcGCEFtJzJXkWufGaaVuCfDZOj8jdBoCeb4QAvD_BwE
https://www.madeiramadeira.com.br/tapete-faro-desenho-02-2-00x3-00-tapetes-edantex-1769726.html?origem=pla-1769726&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=tapetes-para-sala-2223&utm_term=1769726&gclid=CjwKCAjwqZPrBRBnEiwAmNJsNgxyGzdTO_uUsaxpYNoklsQFvPRWdazX06lFV3I8v5aW38Kyyy27XxoCJ_IQAvD_BwE
https://www.mariafilo.com.br/vaso-com-suporte-pe-de-metal-branco-03-13-0019-005/p?idsku=10932&gclid=CjwKCAjwqZPrBRBnEiwAmNJsNkYT0pCkmsGB-I-XoYi9O5CduZ3QGNeXd09rCDYvqmbknXbzGyVCehoCB1QQAvD_BwE
https://www.storehousehomedecor.com.br/neon-together-479/p
https://www.deposter.com.br/conjunto-5-quadros-decorativos-frase-folhas-palmeira-circulos-coloridos-coqueiro-praia-modern-beach-NDEPCONJ40N


A consultoria serve para te inspirar, esclarecer e clarear as suas ideias, serve para você

saiba o que é possível fazer no seu espaço.

As cores, revestimentos e materiais sugeridos foram escolhidos de acordo com o que foi

esclarecido pelos contatos com o cliente.

Fique à vontade para alterar o que quiser. ;)

(demais revisões serão cobradas à parte no valor de R$150,00)

JÁ TEM QUEM EXECUTE? 

Não tem tempo para seguir o BOOK sozinho? Precisa da nossa AJUDA?

Cobraremos valores acessíveis, com fornecedores alinhados e mão de obra de confiança.

E se precisar, montamos a planilha dos gastos e supervisionamos a sua obra. 

Custos: +12% do valor de todos os custos gastos com os materiais (decoração, mobílias, 

divisórias, iluminação, etc) - de acordo com o projeto proposto. 



Obrigada!

Conte um pouquinho como foi a sua experiência conosco!

Nos envie um textinho contando como foi ter o seu ambiente projetado! Gostou? faria de

novo? Indicaria o serviço? O valor é condizente com o que entregamos?

Será um prazer ter você conosco novamente!

Um abraço da Arquiteta, Sheila Oliveira e de toda equipe VISIVO.

www.instagram.com/visivoarquitetura

www.facebook.com/visivoarquitetura

www.visivo.com.br

contato@visivo.com.br

Gostaria de agradecer pela confiança

em nos contratar!

Caso tenha qualquer dúvida, entre em contato

Conosco!

http://www.instagram.com/visivoarquitetura
http://www.facebook.com/visivoarquitetura
https://www.visivo.com.br/
mailto:contato@visivo.com.br

