


Pequena, charmosa e 

acolhedora. 

Essa é a Casa Flor & Sal.

Localizada no gostoso e 

elegante bairro do Jardim 

Paulistano, entre a Gabriel 

Monteiro da Silva e Rebouças, 

está a Rua Maria Carolina.

Receber com cuidado, carinho 

e profissionalismo está na 

nossa alma. Não importa se 

será apenas uma pessoa ou 

um grupo. O  “outro”  é 

sempre um motivo de alegria 

e encantamento para nós.

Casa Flor & Sal
reduto de conteúdo e relacionamento

Oferecemos a nossa Casa para 

negócios e empresas, com 

diferentes finalidades: 

teambuildings, workshops, 

reuniões, treinamentos, rodas 

de conversas e experiências 

diversas.

Recebemos pequenos grupos, 

para qualquer ocasião:

uma simples locação do 

espaço, para ajudar a pensar e 

executar seu evento, para um 

gostoso almoço, jantar ou café 

da tarde, mostras culturais, 

dentre outros. 

Em qualquer dia da semana e 

horário. Estaremos a postos, 

prontos para lhe atender.

Pode propor! A gente gosta de 

um desafio.

É para tirar o crachá, despir os 

preconceitos, abrir-se ao novo. 

Não existem formatos 

engessados, requisitos disso 

ou daquilo.

Apenas muito cuidado e 

carinho. Com a beleza das 

Flores e a força do Sal.

Seja bem vindo a nossa casa. 

Casa Flor & Sal.





Formatação & Capacidade

Roda de Conversa 20 convidados

Meia Lua 24 convidados

Sala de Estar* 15 convidados

*Necessária locação de mobiliário complementar.

Sala Carolina 
40m 2





Sala Maria 
18 m 2

Sala (com pequena varanda) para 

reunião ou refeições com até 8* 

pessoas sentadas.

Ideal para reuniões íntimas ou

como sala de apoio em

complemento a sala Carolina.

* Formatação padrão com mobiliário da

casa, podendo atender até 10 pessoas

substituindo nossas cadeiras por

mobiliário locado.



01 Foyer para coffee break

01 Lavabo social

01 Copa de apoio

01 Toilette para staff

Demais Espaços







01 mesa Pinho de Riga de 2,00 x 1,00 para até 08 pax

01 aparador ebanizado de 2,50 x 1,00 

01 mesa Saarinen para até 08 pax (fixa na sala Maria) 

12 cadeiras

02 poltronas Bertoia

02 sofás de 2 lugares

Além de uma vasta seleção de móveis que podem ser locados.

Nosso mobiliário



Internet Wi-Fi 100mgb

01 Tv tela plana de 42”

01 Tv tela plana de 65”

01 cabo HDMI de 5m

01 passador de slides

02 máquinas de café Nespresso

01 forno de microondas

01 geladeira

02 extensões de 3m e adaptadores de tomadas

03 aparelhos de ar condicionado quente e frio

02 flipcharts

Louçaria da casa (pratos de servir, bandejas, xícaras, copos, pratos e talheres)

E caso necessite de algo que não consta em nossa lista, 

é só pedir que providenciaremos!

Nossos equipamentos, utensílios & papelaria



Conte com a gente para orçarmos, contratarmos e executarmos diversos 

serviços para você:

• Locação de mobiliário e equipamentos adicionais

• Catering (welcome coffee, coffe break, lanche, almoço, jantar, o que imaginar)

• Som & Luz, Foto & Vídeo

• Decoração

• Papelaria

• Criação de identidade e comunicação visual (logos, convites, entre outros)

• Valet

O que for preciso!

Conte conosco!



contato@casaflorsal.com

Rua Maria Carolina, 280

Jd. Paulistano | SP | 01445-000

Esperamos sua ligação ou WhatsApp:

11 97082.4664

Nossos contatos




