PROJETOS
Maquete
eletrônica da
área de lazer dos
arquitetos

Filipe Arnosti Neves e Gabriel Zuanon

ZN Arquitetos recomenda a
Akabamentos e Cia.
Profissionais destacam atendimento diferenciado e variedade de marcas

O

s arquitetos araraquarenses
Gabriel Zuanon e Filipe Arnosti Neves têm uma parceria antiga. Cursaram a mesma universidade, a Unesp de Bauru e, mesmo
depois de um tempo distantes, resolveram se unir no início deste ano
e abriram o escritório ZN Arquitetos
no centro da cidade.
Zuanon sempre trabalhou em
Araraquara e Neves passou uma temporada fora, em Los Angeles, e depois
foi para São Paulo. A amizade e afinidade no jeito de trabalhar resultaram
na parceria, que une a experiência
dos dois profissionais, oferecendo
assim projetos diferenciados para os
clientes. “Buscamos uma linguagem
contemporânea e clean”, explica Zua2 kappa magazine

non. “Mas não nos fechamos a nenhum tipo de estilo”, completa Neves.
Os arquitetos trabalham com
qualquer tipo de projeto e procuram
ser bem detalhistas com as maquetes. “Fazemos maquete eletrônica e
temos um cuidado especial de deixar
as imagens bem realistas, com todos
os detalhes”, explica Zuanon. Quando
o cliente está com esse projeto em
mãos, fica muito mais fácil de escolher
os materiais, como os revestimentos.
PARCERIA – O ZN Arquitetos tem
como um dos principais parceiros a
Akabamentos e Cia. Segundo os arquitetos, a loja se destaca pelo preço,
disponibilidade, atendimento e variedade de marcas. “A loja é bem completa, com revestimentos, louças e
metais. Oferecem todas as linhas para

interiores e áreas externas”, salienta
Neves. “Já realizei vários projetos com
a Akabamentos e Cia.”, finaliza Zuanon.
O escritório ZN Arquitetos está
localizado na Av. Prof. Augusto César, 979. Mais informações pelo telefone (16) 3357-4285 ou no site
www.znarquitetos.com.br.

Serviço
Akabamentos e Cia.
Loja 1
Av. Luís Alberto, 838, Vila Harmonia
Tel. (16) 3324-9999
Loja 2
Rua Napoleão Selmi Dei, 197, Fonte
Tel. (16) 3461-0100 / 3461-0102
Akabamentos2@uol.com.br
www.akabamentos.com.br
Facebook – Akabamentos e Cia.
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