


Stylia Arte em Vidro 
Atelier Conceito consagrado à arte, à criação, e à formação 

A história do Atelier Stylia se inicia em 2001, ao longo de nossa primeira experiência de expatriação no Peru.
Segue-se daí a paixão por este material fascinante que é o vidro.
Em 2003, de volta ao Brasil, iniciamos nosso primeiro atelier, a Vitro Arte que naquele momento se instala em 
uma pequena casa na área central de Taubaté, SP. Nosso escopo era limitado a técnica de “fusing”.
Em 2004 uma nova oportunidade de expatriação cruza nosso caminho e durante onze anos entre França e 
Suíça seguimos alimentando em família nossa paixão pelo vidro.
Ao longo deste período, uma longa história de formações e amizades em diferentes locais, consolidando um 
período de muita estória, conectando conhecimento, prática e reforçando a base para que a paixão pudesse 
tornar-se realidade.
Em 2015, de volta ao Brasil, nasce o projeto que vai consolidar o sonho de tantos anos, e em 2016 se torna 
operacional o Atelier Stylia, um atelier conceito, numa ampla instalação de 400 m2, que visa a desenvolver e 
divulgar a arte de transformação do vidro.



O Atelier Stylia é um atelier conceito; um espaço diferenciado, e referência na arte de transformação 
do vidro.  
Encantar nossos clientes, alunos e parceiros é a essência de nossos valores complementados pela 
criatividade e a busca contínua da qualidade. 
Buscamos dominar as técnicas de transformação do vidro, abrir novas fronteiras, buscar desenvolver 
novas técnicas, novos materiais, desenvolvendo pessoas, produtos e mercados.
Produzimos objetos de decoração, utilitários e de uso pessoal utilizando as técnicas de fusing, pâte 
de verre, �amework, vitrais geométricos e �gurativos e ti�any.
Podemos atender as necessidades de iniciantes e artistas já con�rmados a se desenvolverem na arte 
da transformação do vidro e atender as demandas e necessidades customizadas de projetos 
arquitetônicos e artísticos seja nas áreas de decoração ou restauração .





Topázio

Centro de mesa em 
vidro Bullseye colorido 
na massa, técnica 
fusing.

34Ø
1657gr



Lava

Centro de mesa em 
vidro Spectrum 
colorido na massa, 
técnica fusing.

36Ø
1931gr



Paleta

Travessa em vidro 
Clear pintado, técnica 
fusing.

37x15
1134gr



Esmeralda em vitral

Travessa em vidro 
Bullseye colorido na 
massa, técnica fusing.

35x24 cm
1072gr



Drágea

Travessa em vidro 
Bullseye colorido na 
massa e vidro raiado, 
técnica fusing.

42x23 cm
915gr



Linha Ice

Travessas em vidro 
Float , técnica fusing.

22x23 cm / 2054gr
17x30 cm / 1568gr
34x15 cm / 1534gr



Lua

Prato em vidro Float 
pintado, técnica 
fusing.

50Ø
2270gr



Citrino

Bowl em vidro 
Bullseye  colorido na 
massa técnica  fusing.

25x25x15 cm
2118gr



Solvência

Travessa em vidro 
Bullseye translúcido e 
fritas, técnica fusing.

35x24 cm
927gr



Bandeira

Travessa em vidro 
Bullseye  translúcido e 
colorido na massa 
técnica  fusing.

15x15 cm
338gr



Coleção São Paulo
Paulista - Ibirapuera - Morumbi

Travessas em vidro Bullseye  translúcido com detalhes coloridos na massa técnica  
fusing.

45x11 cm / 916gr
46x11 cm / 953gr  
38x18 cm / 1165gr



Lenço

Bowl em vidro 
Bullseye translúcido e 
colorido na massa 
técnica  fusing.

20x20 cm
745gr



Iceland

Escultura em vidro 
Float translúcido, 
técnica fusing.

30x18 cm
3371gr



Cripton

Escultura em vidro 
Float translúcido e 
colorido jateado com 
base em madeira, 
técnica fusing.

25x33 cm
330gr



Colares com pingente em vidro murano e corrente e 
acabamento em níquel dourado.



Pingentes em vidro 
murano colorido na 
massa, técnica fusing.



Vitrais em vidro 
Spectrum técnica 
tradicional com 
chumbo.



Maçarico

Fusing

Vitral Tradicional e 
Ti�any

Consiste na transformação de varetas de vidro 
em vários objetos de pequena proporção como 
contas para colares, pulseiras, brincos, etc.

A técnica do fusing (vidro fundido) consiste em 
sobrepor, ainda a frio, varias camadas de vidro 
umas sobre as outras e fazê-las fundir, no estado 
sólido, dentro de um forno de alta temperatura.

Consiste em juntar pedaços de vidro colorido 
encaixados com um per�l de chumbo ou cobre 
até formar o desenho desejado, que é 
posteriormente consolidado por uma operação 
de soldagem à base de estanho.

Serviços



Pâte de Verre

Jateamento

Restaurações

A especialidade desta técnica consiste em poder 
criar objetos maciços em vidro à partir de um 
molde especí�co.

A operação de jateamento é uma técnica que 
altera a superfície do vidro, que é exposto a um 
jato de alta pressão carregando material 
abrasivo – no caso do vidro, o óxido de alumínio 
em diferentes granulometrias.

A atividade de restauração busca recuperar 
peças em vidro, onde as diferentes técnicas 
disponíveis podem ser aplicadas isoladamente 
ou em conjunto.



Tel: (12) 3681-3393 - (12) 98892-1887
Rua Canadá, 30  / Taubaté  SP - 12030-201

contato@stylia.com.br

www.stylia.com.br
styliaarteemvidro


