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Salt Lake City Library

viagem [ rafting

rio noce [ itália
Alimentado pelas geleiras dos Alpes, o rio Noce passa em meio às
montanhas Dolomitas do norte
da Itália. As águas do Noce encontram-se entre as mais excitantes
da Europa para rafting, incluindo
séries espetaculares de corredeiras de nível V que descem entre os
cânions de Mostizzolo.

Rio futaleufú [ chile
Um dos melhores rios para se praticar rafting no mundo. O rio nasce na Argentina a partir dos lagos do Parque
Nacional de Los Alerces e passa pela montanha até ao Chile. É a partir desse segmento que podemos encontrar
uma das melhores experiências. O rio Futaleufú é enriquecido pelos degelos glaciares, o que faz com que se
encha e se torne mais agitado, situação perfeita para qualquer praticante de rafting. Etapas de níveis de classe
IV e V; apenas para os mais experientes; aparecem durante o percurso.

Rio Çoruh [ turquia
O rio Çoruh corre entre magníficos cânions, ruínas históricas da época bizantina e belas paisagens nas montanhas de Kaçkar, no nordeste da Turquia. As águas do rio
encontram-se entre as mais velozes do planeta, com rápidos que alcançam o nível V, oferecendo muita aventura e
diversão para os amantes de rafting.

rios tatshenshini e Alsek [ canadá e Alasca
Rios Tatshenshini e Alsek, do Canadá e Alasca formam um conjunto de dois rios que permitem uma
experiência única. Área de mais de 40 mil metros quadrados. Geleiras e icebergs encontram-se
entre as atrações dos rio, que correm pelas paisagens magníficas e remotas de tundra e montanhas na fronteira entre o Canadá e o Alasca. Fazer rafting nas águas destes rios, com animais
como ursos e alces numa das regiões mais incríveis do planeta é uma experiência inesquecível.
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viagem [ rafting

Rio brotas [ sp [ brasil
Brotas destaca-se pela balneabilidade do
rio Jacaré Pepira, um dos mais limpos de
São Paulo, onde é praticado o rafting em
corredeiras e quedas de até 3 metros. O
município tem uma geografia bastante
acidentada com boqueirões e cachoeiras,
ideais para as práticas do canionismo e do
cachoeirismo, com destaque para o rapel
em cachoeiras.

rio urubuí [ am [ brasil
O rio Urubuí nasce aproximadamente
120 quilômetros ao norte de Manaus,
em Presidente Figueiredo (AM), até
seu encontro com o rio Urubu. Na cidade de Presidente Figueiredo há um
trecho do rio próprio para a prática de
rafting. O rafting inicia-se na Fazenda Santa Marta (Km 111 da BR-174) e
termina no Parque Urubuí (Km 107 da
BR-174). O percurso tem 7,5 quilômetros de extensão, dentro da floresta,
com duração de 2 horas. As corredeiras são de classe II e IV, a principal é
a Corredeira de Urubuí. Há mais duas
corredeiras, que não têm nomes, e a
cachoeira Urubuí. O melhor período
para a descida é entre os meses de
novembro e junho
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Flexform produz cadeira operativa sustentável
Criada pelos designers italianos
Baldanzi & Novelli, a My Chair é o
primeiro produto brasileiro com
a certificação internacional Greenguard. Fabricada pela empresa
brasileira Flexform, a cadeira
My Chair possui um conceito
inovador e representa um grande
marco tanto para a marca quanto
para o mercado de cadeiras corporativas. Ela possui certificação
sustentável, sem deixar de lado o
conforto e a ergonomia, utilizando
mecanismo intuitivo que acompanha os movimentos de quem está
sentado. Um dos diferenciais do
produto é o Greenguard, certificado internacional que se baseia em critérios estabelecidos pelas principais agências de saúde pública
no mundo e que atesta que o produto foi produzido
com baixa emissão química, gerando um impacto menor ao meio ambiente. O documento serve como um

recurso público para a escolha de
itens sustentáveis.
Além da certificação, a My Chair
conta com um número muito
menor de componentes em relação aos produtos que já estão
no mercado, garantindo um consumo baixo de recursos naturais.
Ela dispensa o uso de cola, já que
foi desenvolvida com sistemas de
encaixe. O tecido utilizado também é feito à base de fios de poliéster reciclados. A My Chair foi
desenvolvida com foco em procedimentos de logística reversa,
o que significa que a fabricante, a
Flexform, se responsabiliza futuramente pela coleta e destinação correta do produto,
reduzindo o impacto ao meio ambiente. Além disso,
a My Chair também possibilita a obtenção de créditos LEED para empreendimentos construídos sob o
conceito de green buiding.

Tecnologia inovadora comprometida com a praticidade,
bem estar e construção sustentável
Realizar um processo semelhante a fotossíntese, transformando gás carbônico em oxigênio, deixou de ser exclusividade das plantas. Isso porque um produto pioneiro chega
ao mercado brasileiro para revolucionar o setor cerâmico
e ambiental.
O HYDROTECT, patenteado no Japão na década de 1990,

responsáveis, somadas à redução do desperdício de tem-

é uma tecnologia reconhecida e distribuída em diversos

po dedicado à limpeza e manutenção dos ambientes. Um

países do mundo pela empresa Toto, que a Eliane Reves-

compromisso com sua praticidade e bem estar. O HYDRO-

timentos Cerâmicos traz ao Brasil de forma exclusiva.

TECT Eliane impressiona por sua qualidade autolimpante,

Totalmente inovador, o produto é recomendado para

que aproveita a luz natural e a água da chuva para eliminar

aplicações em fachadas, paredes e pisos que utilizam

a sujeira da superfície do revestimento, mantendo, por si

revestimentos cerâmicos como por exemplo Laminum,

só, o aspecto impecável dos ambientes. Devido à sua ca-

Crystalato e Porcelanatos.

pacidade antimicrobiana*, antimofo e antiodor, o HYDRO-

O Hydrotect é uma tecnologia que tem como objetivo

TECT Eliane favorece o bem estar, pois ajuda a manter ca-

colaborar com as práticas de construção ambientalmente

sas, escritórios e hospitais mais limpos e saudáveis.
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Linha UNIQUE [ uffício mackey móveis
A Uffício Mackey Indústria de Móveis Ltda. desenvolveu a linha UNIQUE. A linha apresenta uma série de
vantagens e diferenciais, tais como:
· Sem perfurações ou parafusos, as mesas são de
fácil desmontagem e remontagem.
· Por terem o mesmo padrão atendem do staff à secretária, basta configurar.
· A desmontagem de uma mesa leva cerca de 15
segundos.
· Também facilita o empilhamento, transporte e armazenamento.
· Para a desmontagem de um posto de trabalho de
staff leva cerca de 3 minutos, não dependendo
necessariamente de um técnico de manutenção,
ganhando agilidade e menor custo.
· Tomadas satélites não embutidas nos tampos,
também facilitam os relayouts.
· Simplicidade com funcionalidade.
· Mudança de Layout sem necessidade de ferramentas.

· Todos os acessórios são encaixados, sem a necessidade da utilização de nenhuma ferramenta.
· Mobiliário do futuro (tudo que os facilites de todas
as empresas querem).

Maqmóveis APRESENTA LINHA CORPORATIVA ASSINADA
POR MARCELO ROSENBAUM DURANTE OFFICE SOLUTION 2014
Feira também receberá o lançamento nacional da Maq ID,

2 e 5 de setembro, no Transamérica Expo Center, em São

identidade da nova divisão da marca, que terá linha assina-

Paulo, a Linha Unique, também desenvolvida pelo Edesign

da pelo Edesign Studio e através de parceria dos estúdios

Studio. Uma linha que, segundo o designer Everaldo Ro-

Rosenbaum e Fetiche.

drigues, foi criada pensando em ambientes corporativos
únicos, com flexibilidade e design diferenciado.

Um stand criativo e inovador, assinado pelo arquiteto e
designer Marcelo Rosenbaum, promete atrair ainda mais

Já as linhas que chegarão ao mercado através da marca

a atenção dos visitantes da Office Solution para os lan-

Maq ID terão como características a leveza dos traços e

çamentos da Maqmóveis, que apresentará, durante a 15ª

inovação tecnológica dos produtos. Ela surge a partir da

edição da feira, três novas linhas de móveis para escritó-

experiência de mais de trinta anos de atuação da Maqmó-

rios. Duas delas serão lançadas junto com a marca Maq

veis no segmento, e que hoje se posiciona como uma das

ID, nova divisão da Maqmóveis, que terá mobiliários as-

mais importantes empresas do setor no país. Segundo o

sinados pelos estúdios de designers Rosenbaum-Fetiche

diretor de operações da Maqmóveis, Fábio da Costa, as li-

(Linha Maq ID por Rosenbaum) e Edesign Studio (respon-

nhas Maq ID foram desenvolvidas utilizando as melhores

sável pela Linha Conect).

tecnologias de produção e plantas modernas. “A Maq ID
será uma empresa diferenciada, para clientes especiais e

Além das duas linhas da novíssima Maq ID, a Maqmóveis

com produtos que se identificam por design assinado e

também lançará na feira, que será realizada entre os dias

características inovadoras”, explica.
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onde

Anunciantes
Agora você pode consultar todas as informações
das seções diretamente com as empresas

9mm

Mactab

www.9mm.com.br

www.mactab.com

Telefone 48 3024 9009

Telefone 11 4163 4240

cavaletti

Maqid

www.cavaletti.com.br

www.maqmoveis.com.br

Telefone 54 3520 4100

Telefone 0800 771 26 27

dimoplac

Marzo vitorino

www.dimoplac.com.br

www.marzovitorino.com.br

Telefone 11 2404 9722

Telefone 11 4486 8846

dps

Móveis Sular

www.telasdps.com.br

www.sular.com.br

Telefone 11 2308 1331

Telefone 54 3213 7900

flexform

Novara

www.flexform.com.br

www.novara.ind.br

Telefone 11 2431 5511

Telefone 54 3027 1818

interact

office solution

www.interactdivisorias.com.br

www.flexeventos.com.br

Telefone 11 3274 2020

Telefone 11 3663 2505

john richard

S 27 Log

www.johnrichard.com.br

www.s27log.com.br

Telefone 0800 771 5352

Telefone 11 3911 4030

Mackey

use móveis

www.mackey.com.br

www.usemoveis.com.br

Telefone 11 3034 2198

Telefone 62 3272 8500
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