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DANUBIO [ EUROpA
O Danœbio Ø o segundo rio mais longo da
Europa com quase 3.000 quil metros de extensªo, atravessando o continente de oeste a
leste, desde sua nascente na Floresta Negra
(Alemanha) atØ desaguar no mar Negro, no
delta do Danœbio (RomŒnia). Muitos roteiros
estªo dispon veis. poss vel encontrar um
itinerÆrio partindo de Passau na Alemanha,
com algumas paradas na `ustria: Linz, Melk,
Wei enkirchen e Viena. A seguir Bratislava na
EslovÆquia e terminando em Budapeste na
Hungria Ø uma excelente sugestªo.

mIDI [ FRANÇA
Classificado como um grande local de Fran a, o canal du Midi estÆ, desde 1996, inscrito como
patrim nio da Humanidade pela Unesco. O canal representa uma das cria ıes de genialidade
civil mais extraordinÆrias da Era moderna, que abriu o caminho revolu ªo industrial , segundo
a Unesco. Uma proeza tØcnica, mas tambØm uma obra de arte, uma vez que os criadores do
canal souberam integrar a obra s paisagens bastante diversificadas que o atravessam. O canal
du Midi, rico pelos numerosos locais e aberto de mar o a novembro, tornou-se num destino
procurado pelo turismo fluvial. Iniciado nos anos 60, a afluŒncia aumenta a partir de 1980. Entre
os locais mais atravessados, Toulouse, Castelnaudary, Carcassonne, TrŁbes, BØziers

[ 94 ] OFFICE STYLE

mais informa ıes

notícias

onde

Anunciantes

arvy, uma empresa em constante expansão
Com posicionamento único e inovador, somos a primeira empresa no ramo de móveis planejados para
escritórios e ambientes comerciais, com projetos
executados na área hoteleira, hospitalar e comercial.

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

www.arvy.ind.br

Obra do Banco Sicoob de São Miguel do Oeste, Projeto da Bragaglia Arquitetura

mangini + interact
A Mangini, multinacional italiana do segmento de divisórias especiais, une-se à Interact, empresa já consolidada no mercado nacional.
A Interact, com 15 anos de existência foi a escolhida
para esta parceria por ser uma referência no mercado nacional, e juntas estarão presentes no Salone
Internazionale del Mobile em Milão, de 14 a 19 abril
de 2015.
A Mangini é especialista em divisórias com know-how
industrial exclusivo, com alta performance técnica em
termos de acústica, resistência ao fogo e abalos sísmicos. Atua no mercado Europeu há quase 60 anos, e
vem expandindo sua participação a nível mundial.
Está presente também na China e agora na América
do Sul, através da Interact. A intenção desta parceria
é ser líder na variedade de produtos oferecidos e na
tecnologia a ser utilizada, além de oferecer novos caminhos em design e acabamento.
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Cavaletti

Mood

www.cavaletti.com.br

www.moodinteriores.com

Telefone 54 3520 4100

Telefone 11 26455586

Dimoplac

Moveis Sular

www.dimoplac.com.br

www.sular.com.br

Telefone 11 2404 9722

Telefone 54 3213 7900

ELIANE

Owa

www.eliane.com

www.owa.com.br

Telefone 48 3447 7777

Telefone 11 4072 8200

Flexform

Porte

www.flexform.com.br

www.porte.com.br

Telefone 11 2431 5511

Telefone 11 2227 7300

FORMICA

PRÊMIO Flex Eventos

www.formica.com.br

www.flexeventos.com.br

Telefone 0800 0193230

Telefone 11 3663 2505

Interact

Rhodes

www.interactdivisorias.com.br

www.rhodes.ind.br

Telefone 11 3274 2020

Telefone 35 3431 9200

John Richard

rodada de negócios bh

www.johnrichard.com.br

www.flexeventos.com.br

Telefone 0800 7715352

Telefone 11 3663 2505

Marzo Vitorino

SLog

www.marzovitorino.com.br

www.s27log.com.br

Telefone 11 4486 8846

Telefone 11 3911 4030
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