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Quem
somos?
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DECON - Empresa Júnior de
Design de Interiores e
Construção de Edifícios.
Empresa formada por
estudantes Que contam com o
auxílio de professores e
profissionais da área, tendo
como o objetivo apresentar na
prática os conhecimentos
teóricos dados em sala de aula.
Atualmente trabalhamos
apenas com serviços de Design
de Interiores e a sede da
empresa fica localizada na
própria instituição do IFPB -
Campus João Pessoa. 



nossos
serviços
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 Projeto de interiores - Residencial, Comercial e

institucional;

 Consultoria básica e completa - Residenial e

comercial;

 Projeto de mobiliário;

 detalhamento de projeto;

 especificação e orçamento de projetos de

interiores;

 3d e imagens renderizadas;

projeto de design sustentável;

projeto de espaços efêmeros ;

projeto de conforto ambiental - acústico,

lumínico e térmico.



Projetos
Residenciais
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Qual o

diferencial?
Ambiente totalmente
adaptado e personalizado
de acordo com as suas
necessidade.

Benefícios

ter um ambiente funcional
mas sem perder sua
essência nem a estética
por um preço justo.



Sala 
Sorteio
Decon
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Sorteio Sala
Decon
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O Projeto

Foi diecionado para a
ganhadora do sorteio.
Inicialmente foi onservada a
necessidade de um
mobiliário que comporte
seus livros e objetos de uso
diário.

Projetistas: Juliana Ventura e
Maria Clara de Araújo.

assim como foi examinada a
importância de projetar
mobiliários de apoio ao lado
do sofá. Devido a
sensitividade ás cores da
cliente, foram aplicadas
cores neutras e suaves.
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Sala
Moderna



Projetada de maneira que
atendesse as necessidades do
cliente de um ambiente
aconchegante, moderno e
sofisticado.
Buscando mesclar o clássico com
o contemporâneo, foram
utilizados tons neutros, madeira e
mármore.

Projetista: Erick Valdevino

Sala
Moderna
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Quarto
Moderno

Os clientes
Jovens que
buscavam um
ambiente sóbrio
e confotável.

Preferência em
madeira e uma
boa iluminação
para esse projeto.

Foram
destacadas cores
neutras e sóbrias
destacando o
painel de madeira

Projetista: Erick Valdevino



Cozinha

planejada
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O Projeto

O ambiente foi planejado
para ser funcional e facilitar
as atividades diárias do
cliente. Possui tons neutros
que trazem destaque para a
mobília marcante.

Projetista: Larissa Sales

A península é um dos
elementos principais do
projeto, é o local que as
refeições rápidas são
realizadas.



cozinha

planejada
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Varanda

urban jungle



O ambiente foi pensado para uma
futura integração com a sala.
Apresentando soluções para
plantas maiores com organização
Urban Jungle, usando plantas e
vasos para criar uma composição
harmônica e para plantas
menores organização com
prateleiras.

Projetistas: Gabryella Hellen,
Talytha Pessoa e Yhasmin Ramos.

Varanda

urban jungle
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Projetos

comerciais
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Qual o

diferencial?

Ambiente totalmente

adaptado e personalizado

de acordo com as

necessidades de trabalho.

Benefícios

ter um ambiente de

trabalho funcional onde o

mesmo comporte todas as

necessidades, e também,

ter um ambiente mais

atrativo para os clientes.



Padaria da 

afya

16

O Projeto

Pensado para o espaço de
uma padaria e lanchonete
da ONG Centro Holístico da
Mulher, com inspiração nos
quiosques da praia de Boa
Viagem em Recife - Pe.
A proposta é uma padaria
contêiner, comportando
área de atendimento,
cozinha e área externa.

Projetistas: Ananda Maciel,
Camila Brito e Karla Isabely.

Onde serão realizadas as
refeições dos clientes e
comercializadas as
mudinhas. 
Para proporcionar  uma
atmosfera aconchegante e
harmoniosa foram utilizadas
cores vivas em conjunto com
o verde das plantas.



Padaria da

afya
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Nossos

Contatos
Conheça nossas redes,
solicite seu orçamento!

Site
https://decon-
ej.wixsite.com/d
econ

Instagram
@decon.ej

Email 
ejdecon@gmail
.com

Telefone
(83) 98680-
4512

https://decon-ej.wixsite.com/decon

