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get the decor
PRoFeSSionAL

eStiLo e BoM GoSto
A sala de jantar é um dos lugares de convívio da residência mais gostosos. Não só pelos 
sabores apreciados, mas também por as refeições serem momentos especiais de confrater-
nizações. Portanto, esse ambiente merece toques singulares no décor. Com estilo baseado 
no extremo luxo Art Deco, o Belle Epoque, projeto da Dream Design, apresenta nuances 
de elegância por todos os lados. Os detalhes do teto, do lustre e de todos os revestimentos 
revelam o gosto e o envolvimento dos moradores pelas artes. O mobiliário com peculiar 
sofisticação, como as confortáveis cadeiras, concede ainda mais aconchego para a sala de 
jantar. Veja a seguir as dicas que profissionais reservaram para compor este belo projeto! 
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Os arquitetos Marcello Sesso 

e Debora Dalanezi, do escri-

tório SESSO & DALANEZI, 
optaram por um visual mais 

leve e moderno com a mesa, 

Flexform Itália, com pés em 

metal e tampo em mármore 

branco. Para compor a mesa, 

propõem três cadeiras diferen-

tes para uma elegante mistu-

ra de estilos, como a Victoria 

Ghost, Kartell. Finalizando, o 

pendente Bossa, Lumini, é ele-

gante e funcional, encaixando-

se perfeitamente ao ambiente.

A designer de interiores 

BIANKA MUGNATTO, do 

escritório Interart Interiores, 

acredita que o teto de gesso, 

um dos elementos que mais 

chamam a atenção no am-

biente, não está valorizado. 

Por isso, trocou o lustre pelo 

Zenith, Baccarat, com a base 

menos robusta, jogando luz 

para cima e valorizando o alto

-relevo do teto. Para conceder 

um toque de cor e aconchego, 

a escolha foi por cadeiras ro-

xas, B&B Itália. A cortina com 

linho rústico da Donatelli aju-

da a preencher o ambiente e 

trazer aconchego.

Substituindo a luminária existente, 

a arquiteta VALÉRIA FREDO, do 

escritório VF Archidesign, optou 

pela Taraxacum, Dominici, do de-

signer italiano Achille Castiglioni. 

Para clarear o ambiente e deixá-lo 

mais leve, a escolha foi por utilizar o 

revestimento Scaleno, Castelatto, na 

parede de fundo, e tirar o mármore 

e os arabescos do teto, deixando-o 

liso e com uma fileira de luminá-

rias brancas em LED garantindo luz 

constante e fria com alto índice de 

reprodução de cor.


