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MAURÍCIO KARAM

COLORFULsummer
o resultado da junção de tons vibrantes, mobiliário moderno 
e uma vista divina é este belo apartamento no litoral paulista
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Dias de sol, uma confortável rede e um clima para lá de 
especial. O objetivo do arquiteto Maurício Karam era 
deixar este apartamento localizado no litoral de São Paulo, 
com cara de casa de praia. Para desengessar os ambientes, 
o profissional retirou a decoração em excesso, assim como 
algumas peças do mobiliário, transformando a residência 
em um verdadeiro e agradável refúgio de verão. A inspi-
ração veio de famosas praias brasileiras, como Trancoso e 
Angra dos Reis, que seguem um estilo sofisticado. 
Novos layouts e projeto luminotécnico foram as premissas 
para chegar ao resultado esperado pelos moradores do 
apartamento de 450 m². Os ambientes amplos foram idea-
lizados na medida certa para a família que adora organizar 
festas nos finais de semana. O espaço livre na área dos 
sofás faz as vezes de pista de dança. E o visual da varanda é 
só mais um atrativo para as confraternizações.
Predominantes, composições com o branco, o laranja, 
o azul royal e o turquesa – este que parece refletir 
as águas límpidas do oceano – deixam os ambientes 
modernos e fluídos. 
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A integração da varanda com o living dá a sensação de que o mar é uma verdadeira extensão 
da sala, além de proporcionar mais amplitude à área social. Mesa, cadeiras e poltronas em 
materiais de tons claros e rústicos compõem o espaço, que recebeu ebanização no deck para 
retirar o tom avermelhado da madeira. A brisa que sopra da praia e balança as cortinas brancas 
em voil deixa o clima ainda mais agradável.
E como o objetivo era deixar o apartamento mais atraente e caloroso, a palha natural foi eleita 
para estar presente nas paredes do estar, assim como molduras em travertino romano bruto. 
A composição de cores entre o sofá, Micasa, e as arrojadas poltronas, Casual, confere uma 
atmosfera descontraída. Destaque para o bar com cômoda turquesa em couro tingido, Kare, e 
também para as peças de arte, como os quadros de Rosa e Berezuski.  
O mármore marca presença também na sala de jantar, deixando-a mais nobre e suntuosa. 
Bancadas em silestone e laca branca em diversos pontos ajudam a firmar o visual clean.
Os dormitórios receberam revestimentos nas paredes para contrapor o piso frio, resultando 
em maior aconchego. A iluminação indireta foi concebida a partir da diminuição da quantida-
de de luz e com o uso de abajures, proporcionando um ambiente mais intimista e ideal para 
os momentos de descanso._
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Os elementos de décor e revestimentos 
dos dormitórios foram escolhidos 

para proporcionar mais aconchego, 
assim como a iluminação indireta com 

abajures que é ideal para os momentos 
relax ao som das ondas do mar 
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