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A cômoda foi customizada
com puxadores com formato
de ursos. O kit de higiene

Amor

cor-de-rosa!
Para receber Sophia, os papais escolheram detalhes para
compor um quartinho delicado e romântico. Nas paredes, o
composê de papéis inclui listras e lacinhos de tons cinza-claro e off-white. O enxoval personalizado, todo confeccionado
com tecidos de algodão, explora lindos detalhes de renda e
linho, além dos apliques de minipérolas e amarras de seda, no
kit de berço. Neste espaço, as relações afetivas estão em cada
cantinho: os móveis de estilo clássico, por exemplo, são herança da irmãzinha mais velha e foram utilizados após ganhar
novo acabamento de laca branca; o dossel sobre o berço, que
sai da caixa de gesso do teto, foi feito com o véu utilizado pela
mamãe no dia do casamento. Já a poltrona de amamentação
foi revertida de linho rosê e, para finalizar, os quadrinhos customizados têm fundo de tecido e molduras de cor prata.

Projeto, Ellen Silveira e Dino Vasconcelos /WVS Arquitetura e
Interiores; berço, cama, cômoda, mesa, estante e poltrona, acervo
da família; enfeites, Ri-Pô-Pi; tecidos, Entreposto; papéis de
parede, enxoval, kit de berço e de cama, Celina Dias Bebê.
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Tudo no lugar!

Guilherme completou quatro anos e ganhou uma reformulação no
décor do quarto. As responsáveis pelo projeto, as arquitetas Gabriela
Bordin e Patrícia Soares, voltaram ao apartamento da família para realizar as modificações. Dessa vez, o garoto fez algumas encomendas: a cor
verde, para lembrar o time do coração, espaço para brincar e um cantinho especialmente dedicado ao vídeo game. Já a bancada de estudos
e locais para manter os brinquedos organizados foram os pedidos da
mamãe. Para atender todas as necessidades, as profissionais optaram
pela marcenaria sob medida para o espaço, que mede 10 m². Sobre as
paredes brancas, os móveis mesclam acabamento de madeira natural
com laca de tons verde e azul, enquanto o painel madeirado acomoda
a TV e as prateleiras para a coleção de bonecos, acompanhado pela escrivaninha com gavetas e porta-lápis embutido. O móvel atrás da cama
tem nichos e caixas organizadoras e, na lateral, o suporte para livrinhos
foi iluminado com fita de LED para proporcionar luz suave durante a
noite. Já o gaveteiro sob a cama é perfeito para organizar roupas de
cama e banho e o baú personalizado, com o nome do garoto, acomoda
seus brinquedos preferidos. Para completar o décor, o enxoval de tecidos de algodão branco traz detalhes de listrinhas e vivos azul-marinho.

Com os práticos nichos
embutidos na bancada,
tudo fica organizado
Projeto, Gabriela Bordin e Patrícia Soares/Bordin e Soares Interiores; marcenaria, Marcenaria sonho
Planejado; caixas decorativas, Ateliê Cecília Nucci; iluminação, Mais Led iluminação; enxoval e kit de
cama, Blue Gardênia; cadeira, TokStok; tapete, Fanucchi Tapetes; brinquedos, acervo da família.
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Meu jardim
de fadas!
Este foi o apelido carinhoso que Manuela deu ao seu novo quartinho,
graças ao papel de parede estampado com flores coloridas e diversas fadinhas cor-de-rosa. A cama com formato de casinha, desejo da
garotinha, foia premissa de todo o projeto, assinado pela Stal Arquitetura. No conceito, a ideia sempre foi oferecer espaço para brincar e
estimular a independência, por isso, a marcenaria sob medida inclui os
baús para guardar brinquedos e as prateleiras para manter os livrinhos
mais baixos, sempre ao alcance e disponíveis para os momentos de
descontração. O amplo armário tem portas de correr, para otimizar
ainda mais a área, e acabamento de laca branca. Nos demais móveis,
pinceladas de cor promovem a atmosfera divertida: prateleiras verdes
e azuis, gaveteiros amarelinhos e portinhas rosa-claro. O piso de madeira foi mantido e adornado por um charmoso tapete com formato
de nuvens, assim como uma das almofadas que complementa o enxoval personalizado e confeccionado com tecidos de algodão. A mesinha para desenhos e as luminárias de bolinhas finalizam a composição.
Projeto, Stal Arquitetura; cama, Ueh?! Design;
marcenaria, Marcenaria Fonseca armário, Oliveira
Designer; mesinha, cadeirinha e tapete, TokStok; enxoval
e kit de cama, Tina Sigaud; papel de parede, Orlean.

74

casaeambientebebe.com.br

Casa & Ambiente Bebê

75

PROJETOS kids

Texto: Laura de Biagio • Fotos: Mariana Orsi / Divulgação

		

Charme
jurássico
Com a chegada do irmãozinho caçula, Benício, de três
anos e meio, deixou o berço e o antigo quartinho para
ganhar um espaço adequado às novas necessidades
e desejos. A temática de dinossauro foi escolhida por
ele, enquanto o desafio de desenvolver o projeto lúdico e funcional coube ao escritório MAB3 Arquitetura.
As paredes brancas foram mantidas e a madeira Tauari
foi amplamente utilizada nos móveis para proporcionar
aconchego e suavidade. Toda a marcenaria, executada sob medida, traz detalhes de laca azul. A cama tem
nicho inferior para guardar o futton, frequentemente utilizado pelos amiguinhos, e recortes laterais com
formato de flechas, que também aparecem no cabideiro e fazem alusão às placas de sinalização de trilhas.
A bancada tem módulos inferiores – com gaveteiro e suporte para livros – removíveis e com rodízios, já que em
breve fará o papel de escrivaninha e mesa para estudos.
Um dos destaque é o painel com silhueta de dinossauro,
posicionado sobre a cabeceira, que além de decorar foi
adornado com fita de LED e tornou-se uma luminária
personalizada. Para completar a composição, a cortina é
de linho bege e a cabeceira foi estofada de sarja azul-jeans.
Projeto, MAB3 Arquitetura; cama, cabideiro, bancada,
nichos, módulos e painel, Marcenaria Marvelar;
armário, Bontempo; cortina, Emporium Cortinas; tapete,
Nani Chinellato; colcha e almofadas, Casa Mineira;
enfeites, almofadas de nó e acessórios, Mamatuka.
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