O nosso diferencial é
do tamanho do seu sonho.
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clássico, moderno ou soﬁsticado?

REALIZANDO SONHOS:
Veja os depoimentos dos
parceiros e colaboradores da Dblare.
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www.moveiscancao.com.br
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Produzimos móveis com qualidade diferenciada e com valor competitivo de
mercado. Nosso processo criativo valoriza cada detalhe solicitado pelo cliente e
isto, aliado a qualidade, é o nosso grande diferencial. Através de software de
projetos, podemos desenvolver, criar e aprovar previamente cada detalhe do
projeto, podendo entregar, aos clientes, exatamente aquilo que ele desejou. .
Hoje, a marca Dblare atua no Rio Grande do Sul e na Grande Curitiba e
possuímos parcerias com lojistas de cidades estratégicas, que possuam
conhecimento, credibilidade e gerem conﬁança de seus clientes, tudo isso, para
entregarmos, junto com eles, a qualidade que desejamos.

O conceito de estilo já foi considerado, por muitos, algo vago e
superﬁcial. Porém, hoje, as pessoas conseguem perceber que o estilo está
diretamente ligado à personalidade de cada um e é, por esta razão, que
damos tanto valor a ele. É onde conseguimos mostrar quem realmente
somos!
O estilo esta representado em tudo aquilo que fazemos, pode ser através
de uma peça de roupa, um par de sapatos, um carro, uma casa ou o interior
dela. Aliás, o interior da nossa casa, reﬂete muito do que somos, pois é como
se pudessem nos enxergar por dentro e conviver com os nossos sonhos,
desejos e aspirações.
Todos os estilos são cheios de personalidade e carregam em seus
detalhes, a essência de cada pessoa. E é isso que queremos retratar nesta
nova edição da Revista Dblare. O seu Doce Lare pode ser igualzinho ao seu
estilo, seja ele clássico, moderno, romântico ou requintado. Cada detalhe da
sua personalidade é respeitado e retratado, de acordo com aquilo que você
deseja sentir dentro da sua casa ou empresa.
Venha conhecer os nossos ambientes e compreender que o seu sonho
pode se tornar a sua realidade.

QUAL É SEU ESTILO

Em 2007, a incorporação à marca Móveis Canção alterou o nosso foco e
passamos a desenvolver projetos maiores, voltados a residências completas e
empresas, nunca deixando de lado o nosso propósito que é transformar o sonho
dos nossos clientes em realidade.

QUEM SOMOS

A Dblare surgiu em 2005, com o intuito de oferecer uma linha de produtos
totalmente personalizados, que atendessem as necessidades do mercado e
fossem ﬁéis ao gosto e desejo dos nossos clientes. Ao iniciarmos o trabalho, o
nosso principal foco, eram as cozinhas planejadas e, as desenvolvíamos, com
diferentes modelos, cores e tamanhos, o que nos fez ganhar visibilidade e
credibilidade.

O NOSSO DIFERENCIAL
É DO TAMANHO DO SEU SONHO

O nosso objetivo, para os próximos anos, é crescer e poder levar os nossos
produtos a mais famílias e empresas que buscam transformar os seus sonhos em
realidade.
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Walt Disney

Acreditamos que com a união dos melhores proﬁssionais da área,
podemos ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos em forma de
projetos com móveis planejados. Não importa seu estilo, ou o tamanho
do seu sonho, o importante é sonhar, que o resto é com a gente.
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SALA CLÁSSICA
06 I DBLARE I 2018

Este ambiente é ideal para quem se identiﬁca com um estilo clássico. O
ambiente, conserva características tradicionais de salas de estar e home
theater, sem deixar de lado a contemporaneidade e as tendências,
percebidas nas linhas retas, grandes painéis, lareira e decoração. Se você se
identiﬁca com este estilo, provavelmente é uma pessoa que sabe se
reinventar e inovar dentro do ambiente em que se encontra. Os tons terrosos
predominantes no espaço conﬁrmam o requinte, conforto e as tendências
da arquitetura de interiores.
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Itens clássicos compõem esta sala soﬁsticada.
As cores neutras, o tapete que dá equilíbrio a
decoração, a organização do ambiente e
valorização dos detalhes, conﬁrmam a soﬁsticação.

08 I DBLARE I 2018

SALA CLÁSSICA

SALA MODERNA

Uma decoração rústica nos transporta a
ambientes naturais, as pedras e madeiras
que compõe o ambiente, caracterizam o
clima de casa de campo, enquanto isso, as
cadeiras, poltronas e luminárias, imprimem
ares modernos que completam o ambiente.
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Projetos sonhados,
projetos realizados

A Yara sempre sonhou em ter ambientes planejados, porque é assim que, segundo ela, você
consegue retratar a sua identidade e estilo dentro da sua própria casa, além do aproveitamento do
espaço, o que torna o ambiente único e aconchegante.
“Gosto de tudo prático e confortável, moderno e com bom
gosto”.

Saiba o que tem a dizer quem a Dblare já ajudou na construção de seus sonhos.

Esta frase resume bastante o estilo da Yara, e a Dblare se
baseia nisso para conseguir traduzir o gosto pessoal de cada
um, nos móveis que serão desenvolvidos, aﬁnal a maneira com
que cada pessoa é, inﬂuencia em suas escolhas.
Quando perguntamos para a Yara se ela conseguiu retratar
o seu estilo, em sua casa, ela aﬁrma que chegou muito perto,
que a praticidade e funcionalidade que fazem parte do seu dia a
dia, foram mescladas ao estilo moderno, o que deixou tudo
lindo e funcional.
Você indicaria a Dblare para outras pessoas? Por quê?

A Maira nunca tinha sonhado com uma casa ou ambiente de trabalho com móveis planejados, mas
com o passar do tempo observou a questão da funcionalidade de um projeto. Aﬁnal, os móveis são
personalizados, feitos para você e a necessidade do seu ambiente.
Em sua loja, Ótica e Relojoaria Saﬁra, o espaço que ela tinha, era pequeno, isso foi a principal
razão que a fez pensar em um projeto planejado, pela primeira vez, foi a otimização deste espaço e
melhora da funcionalidade do ambiente. Quando pronto, ela pôde comprovar também, que a sala ﬁcou
da maneira que queria e agora, ela proporciona um ambiente diferenciado aos seus clientes.
Hoje, ela acredita que a escolha dos móveis planejados é a concretização de um desejo de um
ambiente aconchegante, confortável e bem original ocasionando uma sensação de prazer e bem estar.

“Sim, pelo atendimento, pelo dinamismo de toda a equipe,
pela dedicação e competência no planejamento de cada
ambiente.’’

“Gosto muito do mix de estilos, e não de um só, em especíﬁco. Algo que se torne atemporal.
Acredito que um estilo mais especíﬁco depende da proposta do ambiente e principalmente do gosto de
cada um”.
“A Dblare é uma empresa sólida, super moderna, com alta
tecnologia, que tem proﬁssionais altamente competentes e
capacitados para concretizar um ambiente que você imagina... Gosto
muito de trabalhar com toda a equipe da Dblare, tanto o pessoal da
loja, projetistas, montadores. Eles são muito prestativos e muito ágeis
ao nos proporcionar soluções.”
“Agradeço imensamente ao Luiz e família, pelo carinho, talento e
dedicação , porque não seria possível nos pensarmos em nossa casa,
nosso ambiente de trabalho , se não tivéssemos uma empresa que
concretizasse esse nosso sonho... E essa empresa se chama Dblare”.

“A combinação de móveis sob-medida com peças de Design são a combinação perfeita para
ambientes arquitetônicos. Por isso sim sempre sonhei em ter móveis planejados em meus projetos.
A grande diferença está no bom aproveitamento dos espaços e na Identidade Pessoal que
conseguimos chegar quando ﬁzemos algo sob encomenda.’’

Foto: Tripop.

Maira Wendland Fleck,
empresária.

“Móveis Planejados são sinônimos de soﬁsticação e, esse é
um dos motivos de serem desejados pela maioria dos clientes.
Possuo móveis Dblare em meu apartamento e na Rossini
Ambientes Projetados. Aﬁnal, encontramos na Dblare todo o
suporte para projetar e entregar sonhos aos nossos clientes, com
prazo de entrega, acabamentos perfeitos e qualidade”.

Yara Lange Lampert,
professora e colunista.

“O estilo contemporâneo sem dúvida é o que mais grita dentro da
minha personalidade, mas acredito que se misturarmos com alguns
elementos em estilo Neoclássico fazem uma ótima combinação.
Outro estilo que tem me inspirado muito na Decor é o estilo Nórdico
Dinamarquês. O ideal é buscarmos inspiração em cada ambiente e
adaptar ao seu estilo pessoal resgatando a Alma do espaço.
Sem dúvida meu Estilo de Vida inﬂuencia muito na hora de
escolher móveis para decoração. As inﬂuências maiores vem do
meio que vivo e Inspirações em Viagens.
Foi tudo perfeito. Ao entrar no apartamento foi amor a primeira
vista. A equipe da Dblare é muito competente e prestativa. Sem
dúvida voltaremos a fazer negócios no futuro.’’

Ricardo Nedel Roumow, fotógrafo.

Diogo Luiz Rossini, empresário.
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’’Em nossa loja respeitamos todos os estilos, do
clássico ao soﬁsticado, procuramos entender qual estilo o
cliente procura para projetar de acordo com suas
expectativas. Cada ambiente é pensado individualmente,
aﬁnal o investimento em móveis planejados tem se
tornado item fundamental para quem quer decorar o
imóvel e maximizar os espaços”

Leila e Natal Jair

A Leila e o Natal trabalham com móveis planejados há anos e, sabem muito bem, como é
gratiﬁcante ver um projeto sendo entregue aos seus clientes. Como é possível, que cada ambiente, seja
direcionado ao gosto, estilo e necessidade daqueles que os procuram para criar um ambiente dos
sonhos.
E é, por isso, que eles contam com a parceria Dblare em sua loja!
Conheça mais sobre esta parceria na entrevista, abaixo.

1 . Há quanto tempo vocês trabalham com móveis planejados?
Há quase 20 anos e, posso dizer, que sinto muito orgulho e satisfação em participar dos sonhos das pessoas.
Não consigo me imaginar trabalhando em outro segmento, pois ver a alegria e a realização de nossos clientes ao
receberem seus ambientes montados, não tem preço!
2. Qual a diferença , entre ambientes planejados e os móveis prontos que você pode comprar na loja?
‘Móveis planejados são sinônimo de soﬁsticação e esse é um dos motivos para serem desejados pela maioria
das pessoas que sonham em ter uma casa para chamar de sua. O móvel planejado permite que o ambiente seja
melhor aproveitado, tornando cada espaço personalizado e único. Com eles, temos maior liberdade de escolha nas
divisórias internas dos armários, opções em cores, texturas, acessórios e acabamentos, conseguindo atender
,seja qual for o gosto e estilo de nosso cliente.
3. Na sua opinião, como a maneira de ser de cada cliente, inﬂuência na escolha dos seus móveis?
Os móveis planejados são um sonho até mesmo para aqueles que ainda não tem casa própria, mas que já
pensam nos incríveis projetos que vão fazer em seus futuros ambientes. Essa opção de mobiliário é ideal para os
ambientes pequenos, porque otimiza o espaço e aproveita locais que não poderiam ser usados por móveis
convencionais e também para os ambientes maiores, pois faz com que os móveis conversem entre si, tornando o
visual mais harmônico e é, dentro deste conceito que o cliente opta por seguir seu estilo de ser, seja ele mais
prático, moderno ou clássico, por exemplo.
4. Qual a sensação que você tem ao entregar um ambiente planejado aos seus clientes?
Depois de toda a escolha e expectativa, vem a sensação de um sonho realizado. Um mix de sentimentos torna a
experiência em trabalhar com a Dblare, emocionante e única. Ter a casa própria com móveis planejados é o sonho que
muitos anseiam. Desejam ver cada detalhe harmonizando com as cores, com as formas geométricas, perfeitamente
compatíveis ao seu estilo de vida e é essa sensação que queremos que cada cliente sinta ao entrar em seus lares.

5. Esta sensação de realização ao ver o seu cliente recebendo o seu ambiente, que faz com que vocês sejam
parceiros da Dblare?
Com certeza! Também pela qualidade dos produtos, comprometimento e seriedade da empresa, além de uma
ótima estrutura que facilita a elaboração e montagens dos projetos, ﬁnalizando cada móvel com um acabamento
impecável e design inovador.
Mobiliar a casa representa a realização de um sonho. Um ambiente bonito e harmonioso torna-se um local
aconchegante para a família e para os amigos. Me sinto realizada em poder entregar um produto sob medida com
qualidade e segurança que uma fábrica de alta tecnologia, como a Dblare, pode oferecer.

Leila Cristina Krug Pes e Natal Jair Pes;
Empresários;
Sócios proprietários das lojas Tokrequinte e Toklar.
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FAMÍLIA MODERNA

A família moderna está sempre correndo, os horários são diferentes e
raros são os momentos juntos a mesa. Mas isso não quer dizer que a cozinha
não possa ser adaptada a este conceito. A bancada ajuda na hora da correria,
um lanche rápido se resolve ali mesmo. De qualquer forma, a mesa com
cadeiras está sempre presente, pois quando há um momento para a família
estar reunida, se aproveita ao máximo.
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Quem disse que algo soﬁsticado não pode ter cores
diferentes?
A cozinha Clássica é grande e espaçosa, perfeita para aqueles
que gostam
de se
juntaraa criar
mesa eum
aproveitar
a boa
comida. Se este
A cor
ajuda
contraste
diferenciado
e oé o
seu lilás,
estilo,presente
um dos melhores
locais da casa
para receber
visitas
na composição
ao lado,
lembraasos
tonsé,
comaveludados
certeza, a suaantigos,
cozinha.trazendo-os
Se inspire com
o ambiente
ao lado. do
para
a modernidade

mundo em que vivemos. Os clássicos não saem de
moda, mas podem ser adaptados ao seu estilo, seja ele
qual for.
Dica: Painéis do tipo lousa são tendências e
garantem a ambientes, como cozinhas, organização e
funcionalidade.
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COZINHA SOFISTICADA

COZINHA CLÁSSICA

O Clássico nunca sai de moda!Mas não é por isso que
ele tem que ser básico, você pode “quebrar o gelo” da
cozinha, utilizando cores, nos utensílios domésticos, e
transparência, nos armários, por exemplo. O ambiente ao
lado, ganha, ainda mais vida, com os detalhes no piso e nas
paredes. Além disso, não se esqueça de que você pode
encher esta cozinha de estilo, basta convidar seus amigos e
familiares para estarem presentes na sua casa que, cada um
com sua personalidade, agrega ao seu ambiente.
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COZINHA MODERNA
O estilo industrial que surgiu com a transformação dos galpões e
estúdios em lares, ganhou espaço na arquitetura de interiores.
Tijolos aparentes, os spots de iluminação, revestimentos cerâmicos,
elementos metálicos, tons neutros, frios e opacos conferem aos
ambientes personalidade, funcionalidade e versatilidade.
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BANHEIROS

MODERNO

CLÁSSICO
SOFISTICADO
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Os banheiros já foram ambientes esquecidos nas casas, aﬁnal, eles
possuem as menores metragens, o que diﬁcultava a criação de algo
diferenciado e bonito. Com os ambientes planejados da Dblare, há uma
dedicação exclusiva aos banheiros, que ganham visibilidade através de
armários, nichos, luminárias e detalhes que proporcionam conforto e dão a
ilusão de ambientes mais amplos e bonitos.
A dica aqui, é investir em detalhes que representem a sua
personalidade:
* Para pessoas que gostam de soﬁsticação: Mármore;
* Para aqueles que preferem um ar mais clássico: Cores escuras com
detalhes dourados;
* E para um banheiro moderno: Espelhos, cores vibrantes e plantas
compõem o ambiente.
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Quem faz a DBlare
Nesta edição da nossa revista, queremos
compartilhar com você, quem são as pessoas que
tornam seus sonhos em realidade: NOSSOS
COLABORADORES, que trabalham, todos os dias
para transformar um ambiente comum, no seu local
preferido.
Veja o que eles têm a dizer para vocês.

‘’Trabalho com marcenaria desde 1989 e esta experiência foi que me trouxe para a Moveis Canção, no ano
2000. Desde então, trabalhei, praticamente, em todos os setores. Gosto de fazer o que faço e me esforço
diariamente para dar o meu melhor. Eu trabalho e me dedico a cada detalhe daquilo que faço, como se fosse para
mim, tento auxiliar meus colegas nas diﬁculdades, passando meu conhecimento e também, aprendendo com eles,
aﬁnal, todos os dias exercemos nossas funções da melhor maneira possível, para que possamos colher frutos,
cada vez, melhores.
Tudo para que possamos entregar o melhor para os nossos clientes. É por isso que, se eu pudesse escolher
uma palavra para deﬁnir o que é, para mim, fazer parte desta empresa, esta palavra seria: GRATIDÃO.

‘’Se eu pudesse resumir o sentimento que tenho em
fazer parte da DbLare, eu escolheria a palavra, satisfação, ela
resume tudo o que sinto em estar aqui’’.

Aos nossos clientes, muito obrigada pela preferência e saibam que, cada detalhe do que é feito aqui é para a
satisfação de vocês.’’

Jair José Welter, 47 anos
Encarregado de produção.

Arq. Pâmela Klein, 24 anos,
Desenvolvimento de produtos.

‘’Foi na Móveis Canção que dei início a minha vida proﬁssional, trabalhando com projetos de mobiliário. Aqui na
empresa, pude ter contato com demais proﬁssionais da área, além de aprimorar os conhecimentos de engenharia e
produção de móveis.
Hoje, sou realizada e carrego comigo um sentimento de gratidão e certeza de ter escolhido a proﬁssão certa,
pois sei que, cada coisa que faço aqui, fará parte da casa ou do escritório de alguém, ou seja, estou ajudando a deixálas mais felizes.
Aos meus colegas, os quais convivo diariamente e estão comigo nesta missão de transformar os ambientes em
que as pessoas vivem e trabalham, deixo o meu agradecimento pelo companheirismo e troca de conhecimento.
Aos clientes, meu agradecimento pela conﬁança em nosso trabalho, aﬁnal, é por vocês que buscamos, sempre,
aperfeiçoar aquilo que fazemos.‘’

Pâmela Klein.
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‘’Meu primeiro emprego foi como projetista de móveis,
função a qual desenvolvi por dois anos. Após este período me
afastei do mercado de trabalho para me dedicar ao curso de
graduação, concluído o curso e retornei para este setor,
começando a minha trajetória na Móveis Canção.
Hoje me sinto realizada e feliz em ter escolhido a proﬁssão
que escolhi, pois os móveis possuem uma importância
singular para cada cliente, então, ao fazer parte deste processo
de construção, sinto-me responsável em transformar o desejo
de cada um destes clientes, em realidade. E minha felicidade é
maior ainda quando, eles saem satisfeitos com nossos
produtos.
Gosto muito de parafrasear as palavras de John Deere,
para deﬁnir o nosso trabalho aqui na empresa, pois
produzimos e vendemos cada produto com dedicação,
portanto esse produto possui o melhor que existe em cada um
de nós.’’

Carolina Bruski Gonçalves, 22 anos,
Supervisora Administrativa de Projetos
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DORMITÓRIO SOFISTICADO

Os closets são perfeitos para aquelas pessoas que gostam de moda e
estilo. A iluminação, neste caso, é essencial e deve ser pensada por
proﬁssionais que possam garantir a melhor condição e eﬁciência do
mobiliário. Iluminação interna e externa, direcionada aos closets, além de
ser tendência e trazer soﬁsticação ao seu dormitório, é ideal para facilitar o
seu dia-a-dia.
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DORMITÓRIO MODERNO
Cada detalhe deste quarto tem sua característica
inspirada em um estilo moderno. Os tons neutros, as nuances e
texturas apresentadas são características exclusivas de quem
busca funcionalidade e uma mescla de elegância com
simplicidade. Tudo conversa tão bem que uma única cor se
destaca no ambiente, tornando-o agradável e atemporal.
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DORMITÓRIO CLÁSSICO

Se o seu sonho é um quarto clássico e romântico, saiba que as cores são
fundamentais, aposte em tons de rosa, cinza, branco ou dourado.
Todos os elementos precisam transmitir a sensação de calma e
tranqüilidade. A contemporaneidade é garantida com a integração de
elementos clássicos e modernos, trazendo ao ambiente muita personalidade.
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Texturas e Cores
Renovar seu lar ou seu ambiente de trabalho proporciona uma série de novas experiências de
vivência, através de espaços mais organizados e confortáveis. Para isso, vale estar atento as novidades
e optar por aquilo que mais combina com você. A grande tendência para 2018 são lares com espaços
que remetem a tranquilidade, conforto, intimismo e inspiram a criatividade, a ﬁm de aliviar o estresse
do dia-a- dia. Dessa forma, vale apostar em elementos naturais, peças de valor simbólico e
artesanatos.
Os elementos naturais se fazem presentes através da inserção da vegetação em espaços internos,
além de tramas como vime e rattan e objetos feitos a mão. O uso de plantas, em vasos ou em jardins
verticais, é uma estratégia que proporciona conforto e bem-estar. Os objetos feitos a mão, as tramas ou
peças antigas, simbolizam a simplicidade e a valorização das origens e, aliados a objetos
contemporâneos, trazem muita personalidade ao ambiente. Quanto as cores, várias empresas da área
elegeram suas cores para 2018. Aqui, vale olhar para a sua personalidade, já que as cores se
relacionam com vivências e emoções. Para aqueles que buscam um ambiente com tons fortes e
abertos, vale apostar nos roxos e amarelos. Já para aqueles que buscam tranquilidade e segurança vale
apostar nos tons pasteis, como rosa antigo, ou então os tons terrosos.
O mix de texturas e cores também é uma tendência capaz de transformar um ambiente.
Atualmente, não há regras para a composição, mas algumas dicas são importantes para que você
acerte na harmonia dos ambientes. Para dormitórios, tons mais claros e neutros de madeira garantem
mais conforto e tranquilidade. A vantagem nesse caso é a liberdade na escolha de cores para compor
com a madeira, já que vários tons, como azuis, rosas, verdes, além dos neutros, como branco, preto e
marrons, proporcionam composições equilibradas. Para cozinhas e salas, madeirados claros e neutros
trazem ao ambiente a sensação de modernidade e limpeza. Já os madeirados escuros são ideais para
quem busca ambientes rústicos e intimistas.
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A Dblare, neste ano, lança uma nova linha de painéis BP, seguindo tendências e buscando oferecer
o que há de melhor no mercado. Junto aos demais padrões, a linha Dblare permite uma série de
possibilidades de composição a ﬁm de satisfazer todos os clientes.
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Compor ambientes é uma tarefa que requer cuidado e conhecimento. Dúvidas quanto a
combinações de materiais podem ser minimizadas através da visualização de ambientes virtuais e
mostruários físicos. Vale destacar que as tendências são guias que auxiliam na composição de
ambientes. O mais importante é encontrar seu estilo e buscar um ambiente que esteja em harmonia
com a sua personalidade.

ACOMPANHE NOSSAS FANPAGES
E FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES
E DE TUDO QUE ACONTECE NA
MÓVEIS CANÇÃO E NA DBLARE!

32 I DBLARE I 2018

33 I DBLARE I 2018

SALA COMERCIAL

Ambientes de escritórios precisam ser funcionais, além de retratar as
características de cada empresa. Pode-se conquistar ambientes modernos, clássicos
ou totalmente clean, a partir de uma conversa com os proprietários ou, até mesmo,
através de pesquisas com os funcionários. A regra é, sentir-se bem no ambiente em
que trabalha e conquistar os clientes, fazendo com se sintam em casa .
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Também realizamos os sonhos
dos pequenos.

O quarto infantil reﬂete o estilo dos pais, porém, ganha
ares mais divertidos e iluminados.
Os ambientes planejados são ideais para guardar
roupas, sapatos e brinquedos, proporcionando também, um
ambiente maior e mais aconchegante, ideal para os pais e
bebês.

DORMITÓRIOS
INFANTIS

A dica aqui é abusar de nichos, caixas, cestos e armários,
você vai precisar para guardar todos os brinquedos e acessórios
da criança, além de facilitar a organização do ambiente que é
imprescindível para a saúde da criança.
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Uma amostra
de sonhos!

Uma casa que mescla conceitos e transforma a realidade, um
lugar para entrar e se sentir a vontade.
Assim é o lar DbLare, um lugar onde você pode visualizar todas
as possibilidades e ambientes que podemos te oferecer. Uma casa
como se fosse a sua, para o nosso convidado mais especial: VOCÊ!
Venha nos visitar na Rua Horizontina, nº 874, em Três de Maio e
divida suas ideias conosco. Nós queremos transformar seu sonho em
realidade.
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