
Chelles & Hayashi Design para Onduline 
 
A Onduline, fabricante francesa de telhas ecologicamente sustentáveis, escolheu o Estúdio 
Chelles & Hayashi Design em 2006 para a formulação dos catálogos de divulgação da empresa. 
Recentemente os catálogos foram reformulados pelo estúdio e foram distribuídos na Feira 
Internacional da Indústria da Construção - Feicon 2007, realizada entre os dias 13 e 17 de 
março, no Anhembi em SP.  
 
A fim de aumentar a interatividade com o público-alvo (arquitetos, engenheiros e 
consumidores finais) e passar a idéia de valor agregado do produto e a tecnologia envolvida na 
sua fabricação, o Estúdio desenvolveu um catálogo técnico mostrando a potencialidade e as 
formas de aplicação do produto, voltado aos especificadores. "O objetivo era eliminar dúvidas, 
romper preconceitos e também prover informações detalhadas para embasamento de 
projetos", afirma Gustavo Chelles, engenheiro e designer da empresa.  
 
 
O objetivo principal do trabalho foi criar um conceito baseado na confiabilidade e excelência do 
produto. Dentro do novo conceito, o catálogo foi redesenhado levando em consideração a 
clareza no entendimento das informações, modernidade de linguagem gráfica, adequação à 
cultura visual de desenhos técnicos arquitetônicos, rapidez de consulta e transparência da 
qualidade do produto. 
 
 
• Sobre a Chelles & Hayashi Design 
 
Com 12 anos de existência, a Chelles & Hayashi Design já ganhou diversos prêmios pelos seus 
projetos. Dentre eles, importantes prêmios para a lavadora PopTank, Centrífuga Mueller, da 
marca Mueller S.A.; o Tanque Tigre e também a linha de Porta-Filtros, da Melitta, em que foi 
reconhecido o trabalho da agência no incremento da qualidade de vida dos consumidores, por 
meio do design. Em 2006, a empresa recebeu mais um prêmio do Museu da Casa Brasileira, o 
mais importante prêmio de design do país, pela criação da lavadora SuperPop, também da 
Mueller S.A. Dentre os principais clientes da agência, destacam-se: Mueller Eletrodomésticos e 
Mueller Fogões, Tigre, Natura, Johnson & Johnson (USA), Covadis (Suíça), Tabacaria Caruso, 
Panasonic, Mercure / Accor, TB Acessórios, Enermax, Unicred, Diários Associados e outros. 
(www.design.ind.br). 
 
 
• Sobre a Onduline 
 
Fundada na França em 1944, a empresa nasceu da necessidade de se criar uma cobertura, 
leve, resistente, eficiente, livre de materiais poluentes e nocivos à saude, durável e 
impermeável. Até ao fim dos anos 60, a Onduline desenvolveu um produto único - Onduline 
Cobertura, placa Ondulada e texturada, constituída por fibras minerais, fibras vegetais e 
betume, destinada à cobertura de todos os tipos de telhados. Desde meados dos anos 60, a 
empresa acelera o seu desenvolvimento internacional e alarga progressivamente a sua gama 
de produtos. (www.onduline.com.br) 
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