
                      
 

Subwoofer Cube ganha destaque na Casa Cor Goiás 
Com acabamento elegante em várias cores, modelo da Advanced Audio 
Technologies está em evidência em ambiente onde praticamente toda a 

tecnologia foi embutida 
 

São Paulo, 12 de maio de 2014 — Depois de fazer grande sucesso na Casa 
Cor Pernambuco, o subwoofer Cube, fabricado pela AAT (Advanced Audio 
Technologies®), também é um dos destaques da 18ª edição da Casa Cor 
Goiás. Disponível em várias cores e com acabamento premium, a caixa 
acústica refinada pode ser vista no ambiente de home theater, projetado pelos 
arquitetos Fernando Galvão e Adriana Mundim.  

O mais curioso é que o subwoofer escolhido, de cor verde vibrante, não fica 
escondido, nem discretamente posicionado no ambiente, como de costume. 
Pelo contrário, a intenção era mesmo chamar a atenção para essa caixa de 
design moderno e que é capaz de oferecer graves de qualidade, deixando o 
som de qualquer espaço mais encorpado. 

“Montamos um home theater muito clean, com caixas acústicas e 
equipamentos pouco evidentes, mas fizemos questão de valorizar o 
subwoofer”, declara Galvão. “O mais bacana é a possibilidade de brincar com 
as cores, característica muito legal para quem quer ter várias opções na hora 
de decorar um espaço de bom gosto.” 

Galvão conheceu o subwoofer Cube em visita à loja D&D Áudio e Vídeo, 
dirigida pelos empresários Thiago Ferreira e Aloísio Rosa de Araújo. “Foi amor 
à primeira vista”, brinca Ferreira. “Ele se encantou com as possibilidades de 
cores e já foi tratando de escolher a tonalidade que mais combinava com o 
projeto da Casa Cor.” 

Para Mônica Yazbek, diretora da AAT, a união entre beleza e alto desempenho 
é o maior trunfo do subwoofer Cube. “Ter o reconhecimento dos arquitetos nos 
dá a certeza de que estamos no caminho certo.” 

Este ano, a Casa Cor Goiás reúne o trabalho de 68 profissionais em 47 
ambientes, que revelam ideias de vanguarda e tendências para todas as partes 
da casa. Sediada na Rua 34, Setor Marista/Goiânia, a mostra está aberta ao 
público até o dia 11 de junho. 
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Serviço 

Casa Cor Goiás 

Data: de 07 de maio a 11 de Junho 

 

Local: Rua 34 - Qd. H-17 - Lt: 05 ao 10 (Setor Marista/Goiânia)  

Horário de funcionamento: terça a sexta das 15h às 22h; sábados, domingos e 
feriados das 12h às 22h. 

Site: http://www.casacor.com.br/goias 

 
Sobre a Advanced Audio Technologies® 
 
Os produtos da AAT (Advanced Audio Technologies®) são conhecidos no 
mercado por sua excelente qualidade e relação custo-benefício. A AAT é uma 
marca da J.Yazbek Indústria Eletrônica, empresa localizada em São Paulo, que 
fabrica também produtos de áudio para uso automotivo sob a marca Y2 Audio. 
Fundada por engenheiros com longa experiência internacional no 
desenvolvimento de produtos de áudio e vídeo, a J.Yazbek usa o 
conhecimento adquirido no Brasil e no exterior para trazer ao mercado 
produtos inovadores, com performance e qualidade surpreendentes a um preço 
adequado à realidade brasileira.  Para saber mais sobre a J. Yazbek Indústria 
Eletrônica e suas marcas próprias, acesse www.jyazbek.com e acompanhe o 
dia a dia das marcas nas redes sociais: www.facebook.com/AATaudio, 
www.facebook.com/Y2audio. 

 

 


