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GET THE DECOR
PROFESSIONAL

RELAX MULTIMÍDIA
A conturbada rotina do dia a dia faz com que a criação de ambientes para descansar e distrair 
a mente nas horas vagas se torne quase obrigatória. Espaços para reunir a família e amigos 
devem ser pensados para proporcionar conforto e oferecer atmosfera tranquila, capazes 
de renovar as energias. Além da possibilidade de relaxamento, os livings multimídia estão 
sempre aptos a receber alguma história de aventura ou um conto de fadas que transportem 
para outra dimensão por alguns instantes através dos recursos oferecidos. Este projeto, assi-
nado por BeoLab, une cores neutras, peças confortáveis e propostas tecnológicas, com uma 
grande tela de tv e home theater. A composição é especialmente pensada para proporcionar  
entretenimento e repouso para descansar corpo e mente. 
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Pensando em bem receber, o 

designer de interiores Vinicius 
Gama, do escritório Vinicius Gama 

Interiors, Art e Design, optou por 

incluir peças mais confortáveis e 

menos convencionais neste living. 

Primeiramente, a sugestão é a 

substituição do sofá de linhas retas 

pelo modelo de couro do designer 

italiano Vincenzo de Cotiis, Baxter. 

Outra escolha do profissional é a 

lounge chair desenhada por Illum 

Wikkelsø que, além de proporcio-

nar sensação de espaço ampliado, 

coordena com a mesa de centro 

de Philipp Aduatz.

Para um melhor aproveitamento do 

espaço com conforto, a sugestão 

da designer Patricia Hagobian é 

substituir o sofá existente pelo mo-

delo Brunette, Dunélli Casa. O tapete 

com estampa geométrica Kilim Ma-

roccan 8,  By Kamy, confere textura 

ao ambiente. “No lugar do abajur, a 

sugestão é usar uma luminária com 

design contemporâneo, que funciona-

rá bem ao lado da poltrona e pode ser 

usada para leitura, como a luminária 

preta de piso com cúpula orientável,  

modelo RK.04052, Reka”.

Com o intuito de aquecer o ambiente, a arquiteta Duda Senna, do escritório 

Duda Senna Arquitetura e Decoração, sugere alterar a sobreposição dos 

tapetes, mudando as cores e texturas, utilizando as peças Azul Volpi, By Kamy, 

e Cinza Reloaded, Botteh. Seguindo esta lógica, destaca ainda a importância 

do uso da combinação de almofadas, Tri.co, com diferentes acabamentos e 

estampas. Por fim, Duda indica o uso de tijolinhos à vista na parede, Palimanan, 

que recebem destaque com a iluminação e o restante das paredes claras.


