
P R O J E T O S



Arquitetura e Design

Nossos projetos geram respostas tão sustentáveis quanto possíveis, 
pois enxergamos a sustentabilidade como um instrumento de 
inovação, transformação e respeito as pessoas e o meio em que 
habitam.



SPIRALE

Espiral é a essência do mistério da vida. O ponto de partida também é

o ponto de chegada, trazendo-nos a questão do retornar sempre,

reencontrar-se e se renovar.

A criação permite sair de um ponto conhecido para o desconhecido e

este movimento dá à arquitetura a possibilidade de gerar novos e

inusitados espaços, sempre em estreita ligação com o meio em que

vivemos.

Acreditamos que os resultados provêm do aproveitamento das

oportunidades e não apenas na resolução de problemas, pois os

desafios nos movem na exploração dos novos caminhos.



Utilizamos uma metodologia de trabalho quem inicia com uma análise
investigativas sobre os condicionantes ambientais, culturais sociais e
econômicos. Avaliamos as expectativas estéticas e funcionais, recursos
disponíveis, tecnologias e materiais viáveis. Desenvolvemos o projeto
selecionando as melhores respostas aos problemas detectados, aplicando
técnicas de neuroarquitetura e priorizando as práticas mais sustentáveis
possíveis.

Equipe apaixonada por arquitetura, que busca soluções únicas e viáveis para
cada espaço, conectando indivíduos e ambiente para gerar encantamento, bem-
estar e eficiência.

Nossos projetos geram respostas tão sustentáveis quanto possíveis, pois
enxergamos a sustentabilidade como um instrumento de inovação,
transformação e respeito as pessoas e o meio em que habitam.

Spirale Arquitetura

PROJETOS RESIDENCIAISPROJETOS CORPORATIVOS PROJETOS COMERCIAIS

Geramos experiências e resultados únicos em diferentes tipos de empreendimentos

PROJETOS INSTITUCIONAIS

PROJETOS EM ÁREAS NATURAIS DESIGN DE INTERIORESARQUITETURA E DESIGN



A arquiteta

É consultora credenciada na área de Design, Arquitetura, Gestão Ambiental e

Sustentabilidade do Sebrae desde 2004, por onde já realizou consultorias e

instrutorias em diversas empresas espalhadas pelo Brasil, tendo contribuído para

o desenvolvimento mais sustentável das MPEs. Também desenvolveu conteúdos

para várias publicações do Sebrae Nacional, DF, MG, AP e Centro Sebrae de

Sustentabilidade.

Atuou como professora universitária em cursos de Arquitetura e Urbanismos no

Distrito Federal durante 15 anos. Atualmente é professora nas áreas de

Arquitetura, Design Sustentabilidade e Neuroarquitetura nos cursos de Pós-

graduação e MBA do IPOG, tendo contribuído nos últimos dez anos para a

especialização de muitos profissionais nas mencionadas áreas.

A arquiteta e Urbanista, Msc. Catharina Macedo, possui graduação em arquitetura

e urbanismo pela Universidade Federal de Alagoas, Mestrado em Construção Civil,

com ênfase em Conforto Ambiental pela Universidade Federal em Santa Catarina e

Curso de Aperfeiçoamento para Formação de Consultores em Produção Mais

Limpa pelo CNTL - RS.

Sócia proprietária da Empresa Spirale EcoBuilding Solutions, empresa premiada

internacionalmente. Recebeu em 2016 o prêmio GREEN WORLD AWARD com o

projeto e obra do CERRATENSES: Centro de Referência do Cerrado, na categoria

ambiente construído, concedido pela The Green Organization, entidade

ambientalista britânica que premia iniciativas e obras sustentáveis de todo o

mundo.

Dedica-se a três atividades distintas mas complementares:

1.Projetos de arquitetura;

2.Consultorias de sustentabilidade; e

3.Vida acadêmica.
Catharina Macedo
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Projetos Corporativos

Projetos de arquitetura com espaços mais produtivos e

ambientes mais conectados aos elementos naturais.



PROJETO CORPORATIVO / FACHADA SUSTENTÁVEL / CASACOR BRASÍLIA



Nosso projeto para a mostra Casa Cor Brasília 2016, utiliza inspirações biomimética
como estratégia de inovação, tendo como inspiração as formas mais naturais.

Construímos uma cascata de madeira laminada colada (MLC) que inicia na vertical -
brises da fachada, em seguida passa a funcionar na horizontal como uma pérgola e 
volta para a vertical como elemento conectado ao espaço externo.

Além o uso do material de baixo impacto ambiental, o projeto permitiu uma melhor 
climatização do ambiente ao filtrar os raios solares e permitir maior sombreamento 
no espaço.

Casacor Brasília 2016

PROJETO CORPORATIVO/FACHADA SUSTENTÁVEL

Após o término da mostra, 90% do material aplicado na 
fachada foi reaproveitado em um estande da WWF Brasil 

construído no Shopping Casa Park (Brasília-DF) para 
disseminação das práticas sustentáveis na construção civil. 

A execução destes projetos só foi possível graças a união da 
WWF-Brasil, Spirale Arquitetura, Casacerta e Rewood.



PROJETO CORPORATIVO / CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO

VENCEDOR do Prêmio GREEN WORLD AWARD 2015 na categoria ambiente construído, concedido pela The Green Organization, 
entidade ambientalista britânica que premia iniciativas e obras sustentáveis de todo o mundo.



Centro de Excelência do Cerrado – Cerratenses – é um espaço multiuso construído dentro do Jardim Botânico
de Brasília em área de Cerrado típico.

Sua planta baixa foi concebida de forma orgânica em espiral escalonada, a partir de blocos de diversas
alturas, com o coroamento configurado como um mirante no qual se vislumbra a paisagem do parque do
Jardim Botânico.

Centro de Excelência do Cerrado

PROJETO CORPORATIVO



Toda a estrutura do edifício é montada a partir de toras de eucalipto autoclavado de reflorestamento.

O projeto se utiliza ainda de soluções de ventilação e iluminação naturais, cobertura isolada com telha sanduíche,
espelhos d'água para resfriamento evaporativo, aproveitamento das águas pluviais e tratamento de efluentes.

PROJETO CORPORATIVO/CENTRO DE EXCELÊNCIA DO CERRADO



PROJETO CORPORATIVO / ECOPARK CALIANDRA



O Ecopark Caliandra foi concebido para ser um equipamento de lazer com finalidades
educacionais, a ser implantado na zona rural de Brazlândia/DF.

Foram concebidos espaços lúdicos e de infraestrutura para receber alunos de escolas e
famílias que estejam interessados em aprender brincado sobre temáticas ambientais
pertinentes ao cerrado.

No projeto foram utilizadas estratégias bioclimáticas e materiais de baixo impacto
ambiental apropriados para a região Centro-oeste do Brasil e tem como base as
diretrizes de sustentabilidade e requisitos da certificação de construções LEED.

O Leadership in Energy and Environmental Design ou LEED, é um sistema internacional
de certificação e orientação ambiental para edificações utilizado em mais de 160 países,
e possui o intuito de incentivar a transformação dos projetos, obra e operação das
edificações, sempre com foco na sustentabilidade de suas atuações.

Ecopark Caliandra

PROJETO CORPORATIVO



A Amazonly, indústria de processamento de frutos orgânicos da Amazônia, será
implantada em uma zona industrial de Macapá/AP.

No projeto foram utilizadas estratégias bioclimáticas e materiais apropriados
para a região Norte do Brasil e tem como base as diretrizes de sustentabilidade
e requisitos da certificação de construções LEED.

O Leadership in Energy and Environmental Design ou LEED, é um sistema
internacional de certicação e orientação ambiental para edicações utilizado em
mais de160 países, e possui o intuito de incentivar a transformação dos projetos,
obra e operação das edificações, sempre com foco na sustentabilidade de suas
atuações.

Amazonly

PROJETO CORPORATIVO



O Centro de Referência da Água - CIRAT , foi projeto para ser implantado no Jardim Botânico de
Brasília/DF. O desenho orgânico, utiliza a biomimética para conceituação, representa as ondas
resultantes da gota d'água quando toca o solo. Toda a água pluvial coletada na grande cobertura do
bloco principal fluirá por gravidade entre os blocos secundários em diferentes níveis, criando uma
atmosfera de ambiente natural e se depositando no grande reservatório.

CIRAT

PROJETO CORPORATIVO



Destacam-se os blocos modulados (simbolicamente propagação de ondas na
água) que setorizam a edificação e estabelecem hierarquia para as estruturas
de madeira.

Todos os blocos são definidos por pórticos de madeira laminada colada (MLC)
que sustentam as coberturas e os elementos de sombreamento.

PROJETO CORPORATIVO / CIRAT



O projeto contempla a reforma do Centro Administrativo Estação Ecológica de Águas
Emendadas, construído próximo a área rural de Planaltina/DF.

Foram priorizadas soluções modulares de fácil execução e manutenção, além de
adequadas a realidade bioclimática local.

Estação Ecológica de Águas Emendadas

PROJETO CORPORATIVO/ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS



PROJETO CORPORATIVO / SEBRAE MACAPÁ



O projeto de “retrofitting” da sede do Sebrae Macapá teve como base o uso de materiais
de baixo impacto ambiental e as estratégias de ecoeficiência apropriadas para região
Norte do Brasil:

• redução de carga térmica por meio de sistemas de sombreamento nos fechamentos
verticais,

• cobertura verde e uso de telhas com isolamento termoacústico;

• eficiência energética devido a readequação do sistema de condicionamento de ar e
iluminação;

• implantação de energia solar fotovoltaica;

• redução do consumo de água por meio de coleta e uso de água de chuva,
manutenção em todo sistema hidráulico e inserção de equipamentos

• economizadores de água.

Sebrae Macapá

PROJETO CORPORATIVO



A WWF Brasil - World Wide Fund for Nature - é uma organização não governamental internacional que atua nas áreas da conservação,
investigação e recuperação ambiental, cujo projeto da sua nova sede foi executado na Asa Sul em Brasília, Distrito Federal.

WWF Brasil

PROJETO CORPORATIVO



A Spirale realizou o projeto de reforma e design dos ambientes corporativos, onde além
do uso de materiais de baixo impacto ambiental, foram propostos espaços desenvolvidos
estrategicamente para impactar na forma de trabalhar garantindo mobilidade,
conectividade (devido às tecnologias atuais) e humanização (espaços mais informais,
focados nas pessoas).



Ambiente da Sede do Sebrae Nacional, localizado na L2 Sul em Brasília, pensado para
estimular o pensamento inovador e criativo.

No projeto foi priorizado o incremento da iluminação natural, o uso de cores vibrantes
(presentes na marca do local) tendo como pano de fundo o concreto aparente original da
edificação.

Sebrae Lab

PROJETO CORPORATIVO



Projetos Comerciais

Projetos de arquitetura que promovem o consumo consciente,
com espaços funcionais e fluxos setorizados resultando em
maior envolvimento do cliente com os produtos.



As experiências mais fortes são alcançadas através da criação de
conexões diretas e significativas com esses elementos naturais,
principalmente através de diversidade, movimento e interações
multissensoriais.

Neste projeto as formas e padrões inspirados na natureza foram criadas
para ser especialmente atraentes e diversas; transformando um espaço
estático em dinâmico, cheio de significados e experiências sensoriais.

Loja conceito Mi Petit

PROJETO COMERCIAL



PROJETO COMERCIAL / MI PETIT /



PROJETO COMERCIAL / MI PETIT /



PROJETO COMERCIAL / MI PETIT /



PROJETO COMERCIAL / MI PETIT /



PROJETO COMERCIAL / MI PETIT /



PROJETO COMERCIAL / MI PETIT /



PROJETO COMERCIAL / MINI MERCADO / LEGRANO



As estratégias de projeto estão conectadas as estratégias da marca, que comercializa
produtos orgânicos, principalmente hortifrutis produzidos no sítio da empresa. Além
disso, a empresa está em processo para gerar franquias e o projeto está preparado para
ser replicado, como manutenção do padrão da loja principal.

Foram utilizados materiais de baixo impacto socioambiental, estratégias bioclimáticas e
biofilia: os expositores são de madeira de reflorestamento, a mesa principal (que expõe
as promoções) é feita com a madeira de uma árvore especial que caiu naturalmente na
propriedade da empresa, o grafite deve ser executado por um artista local, entre outras
estratégias.

Legrano

PROJETO COMERCIAL/MINI MERCADO



O principal desafio do projeto foi a reformulação dos fluxos dos usuários, uma vez no
ambiente funcionará em paralelo: padaria, lanchonete, minimercado e restaurante.

As principais estratégias de direcionamento de fluxo e setorização foram: a instalação
de uma ilha central, a iluminação segmentada e o uso do jardim de inverno como agente
de biofilia e controle de acesso.

Pão & Cia

PROJETO COMERCIAL/MINI MERCADO



É notória a importância do layout no desempenho das empresas supermercadistas.

Assim, o projeto priorizou as seguintes diretrizes: (a) a grande importância da área de
perecíveis; (b) a valorização da atmosfera da loja; (c) a influência do ambiente de loja na
percepção do preço pelos clientes; (d) as tendências de os clientes quererem mais
praticidade e rapidez e de estarem cada vez mais preocupados com a saúde; (e) o layout
deve fazer com que o cliente se envolva mais tempo na loja e assim acabe conhecendo
melhor os produtos oferecidos.

Boa Vizinhança

PROJETO COMERCIAL/MINI MERCADO



Conceitualmente o projeto faz um “blend” de duas marcas ligadas ao conforto e o bem-
estar, ao ficar em casa.

O espaço foi preparado para expor uma gama diversificada de produtos íntimos para
todas as idades e envolver os clientes em uma atmosfera intimista e tranquilizadora.

Arte e Sonho by La Belle Bete

PROJETO COMERCIAL/LOJA DE VESTUÁRIO/MODA ÍNTIMA



O espaço foi preparado para expor uma grande variedade de produtos íntimos e encantar os clientes em uma
atmosfera leve e impactante.

Na fachada utilizamos uma vitrine cristal – com estrutura delgada, sem fechamento que impeçam a
visualização do espaço interno - envolvida por um tubo estampada com poás que recebem e envolvem os
clientes.

La Belle Bete

PROJETO COMERCIAL/LOJA DE VESTUÁRIO/MODA ÍNTIMA



Projeto em container, que além de ser proveniente de reaproveitamento,
conceitualmente remete a uma linguagem despojada, “sem máscaras”, totalmente
alinhada a marca e ao público de interesse.

As linhas diagonais, quebram a ortogonalidade da forma e flexibiliza o olhar do usuário. A
composição foi construída priorizando elementos modulares e facilmente replicáveis,
prevendo o futuro e desejável processo de franqueamento.

BR 061

PROJETO COMERCIAL/LOJA DE VESTUÁRIO/MODA MASCULINA



PROJETO COMERCIAL / LOJA DE COSMÉTICOS / LIVLI



Projeto alinhado as estratégias de sustentabilidade da marca, que comercializa
cosméticos naturais, com uso de materiais de baixo impacto socioambiental, estratégias
bioclimáticas e biofilia.

As tramas em corda conectam o espaço, produtos e usuários; o jardim vertical e os
materiais naturais trazem aspectos do espaço externo para dentro, gerando a sensação
de bem-estar e envolvimento do cliente com a loja.

LIVLI

PROJETO COMERCIAL / LOJA DE COSMÉTICOS



PROJETO COMERCIAL / ESPAÇO CLÍNICO / CLÍNICA ESTIMULAR



Espaço clínico e de atividades sensoriais integrados, projetado para estimular o
desenvolvimento das habilidades infantis por meio da aplicação de estratégias da
neuroarquitetura e design biofílico.

Clínica Estimular

PROJETO COMERCIAL/ESPAÇO CLÍNICO



PROJETO COMERCIAL / ESPAÇO CLÍNICO / CLÍNICA ESTIMULAR



Projeto enxuto que mantém o padrão simplificado da filial, alinhado ao perfil do
público atendido no local.

O maior desafio foi comporto o espaço sem demolir os anteparos verticais e ainda
assim criar uma ambiência aconchegante, gerando conforto e tranquilidade na
sala de espera.

UNILAB

PROJETO COMERCIAL/ESPAÇO CLÍNICO



Projeto que mantém a essência do antigo café, com aproveitamento dos elementos
estruturais em madeira do forro e da estante; e traz novos elementos estéticos e
funcionais como a mistura de cores e materiais - em consonância com marca,
setorização do espaço e nova organização dos fluxos.

Delícia Café

PROJETO COMERCIAL/CAFETERIA



O Projeto utiliza estratégias para ampliar o envolvimento dos clientes com o espaço por
meio de uma ambiência caseira e ampliação do contato com a área ajardinada, para isso
utilizamos princípios da biofilia – necessidade humana, comprovada pela neurociência,
de estar em contato, interagir e relacionar-se com a natureza.

Jardim Café

PROJETO COMERCIAL/CAFETERIA



Reforma de uma boate tradicional que precisa gerar maior impacto visual e assim
atrair os antigos e novos usuários.

Foi mantida a volumetria original da boate, mas foi renovada toda iluminação,
setorização e revestimentos.

Os bares e os camarotes foram ampliados, reposicionados e destacados por meio
de iluminação especial, pois são espaços sempre muito disputados no local.

Boate Dimpu´s

PROJETO COMERCIAL/CASA NOTURNA



Projetos Residenciais

Técnicas que promovem a personificação dos usuários gerando bem-
estar, conforto e relaxamento, por meio de metodologia que inicia com
análise investigativa sobre os hábitos, expectativas e necessidades dos
clientes, oferecendo alternativas que equilibram os aspectos estéticos,
funcionais, recursos disponíveis, tecnologias e materiais viáveis. Os
resultados são ambientes que geram experiências e resultados únicos
em diferentes tipos de ambientes.



PROJETO RESIDENCIAL / CASA FLOAT



Casa projetada para ser implantado em uma área de preservação ambiental em
Sobradinho-DF. O partido arquitetônico simétrico possui 2 blocos conectados pela
cozinha, coração da casa, que possui pé-direito duplo e iluminação zenital.

O projeto utiliza as estratégias bioclimáticas adequadas ao clima local, tais como
sombreamento, inércia térmica, isolamento térmicos, ventilação e iluminação natural.

Também foram utilizadas premissas para construção da estrutura em Madeira Laminada
Colada, material de baixo impacto ambiental que será palafitado para não agredir o
terreno – mantendo a drenagem e a vegetação nativa. Os projetos complementares irão
incorporar: coleta e uso de água da chuva, reuso de água, tratamento de efluentes,
aquecimento solar de água e geração de energia solar fotovoltaica.

Casa Float

PROJETO RESIDENCIAL



Casa Float
PROJETO RESIDENCIAL



PROJETO RESIDENCIAL / CASA MARIZ



O partido arquitetônico adotado é modular e possui planta em L que conduz
a vista de todos os ambientes para a área de lazer e consequentemente
para paisagem local.

Casa Mariz
PROJETO RESIDENCIAL



Esta tipologia garante que os ambientes de maior permanecia tenham acesso aos ventos 
dominantes, enquanto são protegidos do poente por meio das paredes e armários. 

Casa Mariz

PROJETO RESIDENCIAL



Casa Mariz

PROJETO RESIDENCIAL

Com o jogo de cobertura marcamos o acesso principal e garantimos unidade a edificação.
Também foram concebidos núcleos rígidos, revestidos de pedra natural, para estabilizar a
estrutura garantir a orientabilidade espacial dos usuários.

A modulação garante otimização da estrutura em madeira laminada colada que agrega valor
estético e garante leveza e mais transparência aos espaços.



PROJETO RESIDENCIAL / CASA ARRAIAL



Casa de veraneio projetada para ser implantado em um condomínio em Arraial D´ajuda-BA. O partido arquitetônico consiste em uma
proposta modular, com espaços sociais e íntimos conectados por um jardim de inverno. O projeto utiliza as estratégias bioclimáticas
adequadas ao clima local , tais como sombreamento, ventilação e iluminação natural; além dos usos de material de baixo impacto ambiental
como a estrutura em madeira palafitada para não agredir o terreno – mantendo a drenagem e a vegetação nativa.

Casa Arraial

PROJETO RESIDENCIAL



Casa Arraial
PROJETO RESIDENCIAL



O desafio do projeto foi transformar uma casa antiga em 3 espaços para alugar com funcionamento e acessos distintos: 2 casas e 1 coworking. Assim
foram projetadas 2 casas com linguagem urbana e neutra, aproveitando ao máximo da construção anterior e na cobertura um espaço compartilhado de
trabalho com linguagem industrial.

Casa Coworking

PROJETO RESIDENCIAL



PROJETO RESIDENCIAL / AMBIENTE / SALA URB



Sala URB
PROJETO RESIDENCIAL / AP URB



PROJETO RESIDENCIAL / AMBIENTE / SALA E VARANDA NAT



Reforma de apartamento desafiador onde precisamos entender com precisão os
anseios dos clientes. Espaço contemporâneo, neutro e repleto de texturas
instigantes sensorialmente.

Os pontos chaves foram a integração da cozinha para receber mais luz natural,
camuflagem do acesso aos quartos para manter a privacidade e compreensão da
importância varanda para a vida familiar, a ponto de propormos a sua ampliação.

Criamos uma linda área de lazer para receber e amigos e comemorar a vida!

Sala e Varanda NAT
PROJETO RESIDENCIAL / AP NAT



Sala e Varanda NAT
PROJETO RESIDENCIAL / AP NAT



Sala CONCRETA
PROJETO RESIDENCIAL / SALA CONCRET

Sala de estar e jantar com desenho contemporâneo e movimento por
meio de volumes assimétrico.

Uso de tons frios (concreto, cinza e azul marinho) aquecidos com a
presença da madeira.



PROJETO RESIDENCIAL / AMBIENTE / SALA BRICKS

O projeto de reforma do apartamento Bricks, em Maceió, criou
espaços contemporâneos, integrados e estimulantes por meio
de diversas texturas, pano de cor e iluminação direta e indireta.



Sala BRICKS
PROJETO RESIDENCIAL / SALA BRICKS



Sala BRISA
PROJETO RESIDENCIAL / SALA PÉROLA

Sala de estar integrada com sala de jantar e varanda.

Uso de tons claros para incrementar a iluminação natural e
enaltecer o volume dos revestimentos e mobiliário
proposto.



Cozinha NAT
PROJETO RESIDENCIAL / AP NAT



PROJETO RESIDENCIAL / AMBIENTE / COZINHA BRISA



Cozinha BRISA
PROJETO RESIDENCIAL / AMBIENTE



Cozinha BRISA
PROJETO RESIDENCIAL / AMBIENTE



Quarto Casal NAT
PROJETO RESIDENCIAL / AP NAT



Quarto Casal NAT
PROJETO RESIDENCIAL / AP NAT



Quarto Casal NAT
PROJETO RESIDENCIAL / AP NAT



Quarto Casal Corten
PROJETO RESIDENCIAL / CASA CORTEN

Projeto de design de interiores onde utilizamos o conceito da
própria arquitetura, onde o a estrutura metálica é a grande
protagonista.

Compomos com materiais que quebram a frieza do metal e
finalizamos a composição com o azul marinho para tranquilizar
o sono.



Quarto Casal Corten
PROJETO RESIDENCIAL / CASA CORTEN



Quarto infantil LEGO
PROJETO RESIDENCIAL / AMBIENTE



Quarto infantil BRISA
PROJETO RESIDENCIAL / AMBIENTE



Quarto infantil MINT
PROJETO RESIDENCIAL / AMBIENTE



Quarto Infantil ARVOREDO
PROJETO RESIDENCIAL / AMBIENTE



Quarto infantil ROSE
PROJETO RESIDENCIAL / AMBIENTE

Quarto pequeno, profundo e com programa de
necessidades amplo.

No layout compreendemos que poderíamos
setorizar o espaço para cada funcionalidade e
ainda utilizar elementos metálicos para garantir
mais leveza.



Quarto infantil ROSE
PROJETO RESIDENCIAL / AMBIENTE



Quarto infantil COMPACT
PROJETO RESIDENCIAL / AMBIENTE

Quarto infantil masculino como diversas demandas funcionais em
espaço restrito, resolvido com bicama e mobiliário de leve em metalon e
MDF.



Suíte Corten
PROJETO RESIDENCIAL / CASA CORTEN



Suíte Corten
PROJETO RESIDENCIAL / CASA CORTEN



Banheiro URB
PROJETO RESIDENCIAL / AP URB

O clássico preto e branco ganhou requinte com os revestimentos
marmorizados.

O resultado foi um banheiro elegante com mobiliário desenhando
para comportar as funcionalidades e objetos desejados.



Banheiros NAT
PROJETO RESIDENCIAL / AP NAT



Banheiros NAT
PROJETO RESIDENCIAL / AP NAT



Banheiros NAT
PROJETO RESIDENCIAL / AP NAT



61 98115 5756

catharina@spirale.arq.br
spirale.arq

www.spirale.arq.br


