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Paredes tornamse metais nobres
Parceria entre a Designer Andréa Campos Krause e a Vitruvio Revestimentos permite a
personalização de projetos.
A Vitruvio Revestimentos passa a disponibilizar a criação de paredes exclusivas executadas pela designer
Andréa Campos Krause. Com grande experiência no desenvolvimento de revestimentos, as propostas de
Andréa reproduzem com fidelidade materiais como o aço corten, ferro e cobre – revestimentos em alta no
segmento corporativo.
O design de superfície permite reproduzir inúmeros materiais conectados aos estilos de decoração dos
ambientes arrojados. Além disso, valorizam em cada trabalho o “handmade” para criar paredes únicas com
técnicas especiais, com o uso de materiais modernos, de alta tecnologia e aplicação refinada, conectados
com o processo criativo e a experiência da designer.
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Cada projeto da artista tem quatro pilares: sua
experiência cromática envolvendo a construção
e desconstrução da cor e das texturas; a
experiência de duas décadas sobre tendências
de design de superfícies para revestimentos; o
requinte dos materiais da Vitruvio e a história do
cliente e seu espaço. É assim que Andréa cria
superfícies artísticas únicas em paredes e
ambientes.
Série 1 – Superfícies metálicas – Inspirada
nas tendências de uso de revestimentos nobres
na decoração de interiores, Andréa cria o
design de superfícies metálicas como o aço corten, o cobre, o bronze, o ferro em várias nuances,
valorizando a composição com ambientes arrojados e luxuosos. A sobreposição de texturas e cores
utilizando o revestimento Perlata pigmentado da Vitrúvio Revestimentos reproduz a nobreza dos metais e
permite a composição de duas a três cores para criar geometria e movimento ao desenho da
parede. vitruviorevestimentos.com.br (http://www.vitruviorevestimentos.com.br/)
Sobre a artista Andréa Campos Krause:
Andréa é formada em Desenho Industrial pela FAAP, cursou o mestrado pela FAU/USP, com tema
ligado ao mobiliário. Recebeu menção honrosa por sua dissertação de mestrado no Museu da Casa
Brasileira. Atuou por mais de duas décadas em indústria de fornecedores de painéis de madeiras
criando cores e padrões para uso em mobiliário e decoração de interiores. Atualmente possui
empresa de consultoria. É especialista do NIED– Núcleo de Inteligência Estratégia & Design. Por
muitos anos visita feiras nacionais e internacionais para identificar sinais que determinam as
tendências de cores e materiais no segmento de móveis e decoração. Através do NIED a
artista participa há dois anos da exposição no Design Weekend, no Distrito Paulista Design, com o
tema “Manifestação das Cores”, identificando junto com a arquiteta e fotógrafa Luisa Prieto as
paletas de cores associadas a movimentos do mercado que influenciam a estética. “Provocamos a
reflexão de buscar na arquitetura e no design brasileiro a inspiração para a cor através da leitura
da fotografia da Arquiteta”, comenta Andréa. Há dois anos iniciouse na pintura e reproduziu
durante o DW alguns quadros inspirados nas paletas de cor. É palestrante em diversos eventos
ligados a tendências de comportamento de consumo, materiais, superfícies, cores e mercado do
mobiliário.
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