Dellanno

Showroom Fábrica
A Dellanno é a marca expoente do Grupo Unicasa, um dos maiores
fabricantes de móveis planejados da América Latina. Com quase
30 anos de atuação, produz em seu parque industrial de mais de
50.000m², localizado em Bento Gonçalves RS, mais de 180 mil
módulos de móveis por mês.
O requinte e a modernidade da Dellanno pedia não só um novo
espaço para a exposição dos seus produtos, mas um espaço
alinhado com as características da marca. O novo Showroom da
fábrica deveria prover ambientes para exposições de arte, convívio
social e espaços para receber visitantes, arquitetos e designers.
A arquitetura a ser proposta deveria ser arrojada, elegante, limpa e
moderna.

Jardins circundam o edifício por todos os lados, inclusive
entre os espaços de exposição dos produtos.
O novo showroom implanta-se na porção mais nobre do terreno,
com excelente visibilidade a partir da estrada de acesso e
deslumbrante vista da paisagem da serra gaúcha.
Aproveitando o acentuado desnível do terreno em relação à rodovia
de acesso, o projeto debruça-se em direção à bela visual do Vale
dos Vinhedos. É o cartão de visitas de chegada à sede da empresa.
Com proposta ousada, dois grandes volumes envidraçados em
balanço abrigam os espaços de exposição de produtos. O Lounge
une os dois blocos suspensos e funciona como espaço para de
recepção e articulação. O Espaço Gourmet e o Estar com lareira
compõem o ambiente, dando continuidade ao espaço do Lounge,
que também tem a função de receber clientes, parceiros e amigos.
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