


A Casa Tua inaugura na região de Nova Lima um conceito 
inovador e atual de espaço para eventos. Aliando sofisticação 
à tecnologia, sua construção foi feita a partir de uma ampla 
pesquisa sobre o que existe de mais contemporâneo e 
elegante no mercado internacional.

Com estética clean e infraestrutura versátil, a Casa Tua está 
preparada para se adaptar às necessidades e aos desejos 
de seus clientes, permitindo uma total customização dos 
eventos que recebe. Soma-se a isso o uso de revestimentos 
e equipamentos de ponta, que garantem excelência técnica, 
conforto e praticidade.



ELEGANTE & SOFISTICADA

COMO SUA CASA



ALEGRE E DELICIOSA

COMO SUA CASA 



COLORIDA E DIVERTIDA

COMO SUA CASA 



CONTEMPORÂNEA E PRÁTICA

COMO SUA CASA 



1.000 METROS quADRADOS

PARTE ExTERNA
SALãO PRINCIPAL
SALãO MuLTIuSO

CAMARIM
ChAPELARIA

ESPAçO PARA DECORAçãO FLORAL
ÁREA DE SERVIçOS

INFRAESTRuTuRA DE APOIO AO PARCEIRO
PISO SuPERIOR

ELEVADOR
GERADOR DE 325 KVA

AR CONDICIONADO CENTRAL



A área de serviços, com entradas independentes, possui docas técnicas 

individualizadas e cobertas para carga e descarga de materiais, cozinha com ponto 

de água aquecida, bancadas com pias e tanques. Essa área possui espaço para 

montagem de iluminação, arranjos florais e mobiliário - incluindo objetos cênicos e 

materiais para shows - com até 4 metros de altura. O espaço para decoração floral, 

com 40 metros quadrados de área livre para facilitar a montagem de arranjos, é 

constituído por área climatizada, tanque, entrada direta para o salão principal e 

doca exclusiva. Já na área humanizada para atendimento ao parceiro encontra-se 

uma copa/cozinha equipada com fogão e geladeira, vestiários masculino e feminino, 

escaninhos e bebedouros. 

A Casa Tua possui também como diferenciais: entrada coberta, com espaço para 

desembarque de até quatro carros simultaneamente; entrada e saída coberta para 

convidados; área para fumantes; entrada exclusiva para o contratante; entrada 

reservada pelo camarim e local fechado para armazenamento de bebidas.  

Os espaços que constituem a Casa Tua compartilham o bom gosto, o uso

de materiais e tecnologias de excelência e a busca pela máxima comodidade de 

seus clientes, fornecedores e parceiros. 

Com 1.000 metros quadrados e pé-direito de 5,40 metros, a Casa Tua divide-se 

em parte externa, salão principal, camarim, chapelaria, área de serviços, espaço 

para decoração floral, área de serviços, área humanizada para atendimento ao 

parceiro, piso superior e salão multiuso. 

A Casa Tua possui um elegante piso que pode ser utilizado in natura ou revestido, 

já que é preparado para receber carpetes e demais forrações.

Os banheiros possuem mictórios e torneiras com sensor inteligente e utilizam 

a cerâmica de luxo TOTO, que alia tecnologia e design japoneses. O banheiro 

feminino foi construído, ainda, com pias individuais em cada reservado e um 

jardim de inverno.

O camarim é formado por copa, closet, bancada com espaço para dois 

maquiadores trabalhando simultaneamente, lavatório de cabelo com água 

aquecida para suporte de cabeleireiro e banheiro completo. A chapelaria conta 

com araras, prateleiras e áreas livres para facilitar montagens específicas de 

cerimoniais. O salão multiuso, com seu piso em madeira, possui copa exclusiva e 

uma área aberta com jardim vertical. 



FAChADA



O projeto acústico da Casa Tua é sofisticado e foi desenvolvido 
para abrigar com conforto os projetos de sonorização dos eventos 
que recebe. O espaço também é equipado com aparelhos de LED 

delicados e neutros, ideais para as necessidades de eventos de 
pequeno e médio porte que não requerem luzes especiais. 

Com vistas a oferecer o máximo conforto aos seus 
clientes, parceiros e fornecedores, a Casa Tua possui 
rampas de acesso, elevadores e banheiros adaptados. 

Construída em conformidade com as determinações da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e com projeto aprovado pelo Corpo 
de Bombeiros, a Casa Tua possui saídas de emergência, porta corta-
fogo e equipamentos de contenção de incêndio. Seus acabamentos 
de piso, paredes e esquadrias foram aprovados pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. No salão principal e na área humanizada estão 
dispostas câmeras de segurança para atendimento ao parceiro.

A infraestrutura da Casa Tua foi pensada e desenvolvida para agregar o 
máximo conforto e segurança ao trabalho dos parceiros e fornecedores, 

minimizando sobremaneira custos operacionais do evento. O espaço 
possui pontos de fixação no teto e portas altas e largas de acesso

ao salão com vistas a facilitar a passagem de grandes estruturas. 

Soma-se a isso um avançado sistema elétrico e de cabeamento, único 
entre os espaços da região, equipado com uma subestação de energia da 
Cemig, um gerador de 325 KVA com ramais numerados e calhas, no teto 
e no chão, exclusivas para os eventos, evitando que fios e cabos fiquem 

aparentes. Também estão disponíveis pontos externos extras para a 
ampliação da carga de energia elétrica, caso seja necessário. 

ACúSTICA E ILuMINAçãO ACESSIBILIDADE

INFRAESTRuTuRA SEGuRANçA

ACESSE O SITE www.CASATuAEVENTOS.COM.BR
E FAçA O DOwNLOAD DAS PLANTAS DOS ESPAçOS.



COZINhA



TOILETTE FEMININO



SALãO PRINCIPAL



CAMARIM



DOCAS TÉCNICAS






