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Com as duchas de área externa, os 
bons momentos ao ar livre tornam-se 

muito mais confortáveis e refrescantes. 
Invista no seu espaço e aproveite 

melhor a chegada do verão

Fuja do calor!
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Durante a estação mais quente do ano, as duchas de 
área externa permitem usufruir as áreas ao ar livre 
com mais conforto. “Além dos pequenos banhos an-

tes de entrar na piscina, a ducha é uma forma prática para 
refrescar-se nos dias quentes e ainda evita a circulação no 
interior da casa para usar o chuveiro convencional”, explica o 
arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris. 

Vale lembrar que o uso desse elemento não está ligado exclu-
sivamente aos ambientes com piscina. Segundo os representan-
tes da Punto, importadora de metais, a utilização apenas da ducha 
para compor a ala de convívio externa está crescendo. “Muitos 
clientes não têm espaço para instalar uma piscina e optam pelo 
chuveiro externo, ampliando assim a área de lazer”, justificam.

Para escolher o modelo ideal, é preciso analisar a ne-
cessidade de água aquecida ou até de um jato diferenciado, 

com mais pressão ou em formato de cascata. O importante 
é optar por uma peça resistente à oxidação e às intempéries, 
como as produzidas em aço inox. 

Além disso, temos que avaliar os pontos de água e se 
o espaço aceita uma ducha de chão ou parede. “Em rela-
ção à pressão mínima de água, normalmente indicamos de  
2 a 3 bars para um ótimo desempenho”, aconselha a equipe 
da Punto.   

Segundo o escritório SQ+ Arquitetos Associados, o es-
paço mínimo para a instalação corresponde a um box de 
banheiro. “Para a base, devemos usar um piso antiderra-
pante e atérmico, como pedras portuguesas e deques de 
madeira. No caso de pastilhas cerâmicas, aconselho um 
rejunte mais grosso para o local não ficar escorregadio”, 
finaliza Aquiles. u

Instalada próximo à varanda, a área da ducha é 
composta pelo deque e pela tora de eucalipto 
(28 cm de diâmetro) como coluna do chuveiro, 
seguindo a mesma linha do projeto arquitetô-
nico assinado pelo escritório SQ+ Arquitetos 
Associados. No espaço, o modelo escolhido é 
de alumínio (Jackwal), com tubos e conexões 
da Tigre e registro de pressão da Deca.

Para compor a área da piscina, a arquiteta 
Flavia Ralston utilizou cerca de 4 m² para im-
plantar a ducha (Deca) de estilo rústico, com 
coluna de eucalipto roliço autoclavado (Aro-
eira), tubos de PVC (Tigre) e registro padrão. 
Na pavimentação, o deque de madeira é usa-
do em todo o espaço externo, garantindo o 
conforto e a segurança dos moradores. 

Texto: Kênia Honda

área externa
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área externa

Acoplada ao deque de madeira, a coluna com ducha 
tem 2,23 m de altura e 50 cm de diâmetro. O modelo 
é elaborado em aço inox, material responsável por ga-
rantir a resistência necessária para a instalação ao ar li-
vre. Importada pela Punto, a peça, da italiana Zucchet-
ti.Kos, é assinada pela dupla de arquitetos e designers 
italianos Ludovica+Roberto Palomba.

Na sacada do apartamento duplex, com cobertura e 
fechamento de vidro, os moradores desejavam uma 
área para tomar sol e relaxar. A designer de interio-
res Patrícia Kolanian Pasquini atendeu à solicitação e 
incrementou o espaço utilizando o ponto de torneira 
baixa para colocar a ducha fria. A peça (Keyato Ferra-
gens) de aço inox foi feita sob medida. 

No projeto assinado pelo arquiteto Aquiles Níco-
las Kílaris, a ducha, com design de sua autoria, tem 
execução da Serralheria Costa & Filhos. Para a ins-
talação, foi necessário puxar um encanamento da  
caixa -d´água e elaborar o ralo para o escoamento. A 
demarcação da área é feita pelas pastilhas azuis (Villa 
Bella Revestimentos), com borda em mármore.
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