DICAS DO
QUE FAZER
ANTES
DE COMEÇAR
SUA REFORMA

Moderna e

afetiva

Decoração com peças que contam
histórias combinadas a elementos
contemporâneos garante identidade

Pense grande

PAPÉIS DE PAREDE COLORIDOS E
MEGAESTAMPAS ESTÃO EM ALTA

ESTILO DO BEM-ESTAR
Conforto, paz e materiais
aconchegantes formam o hygge

Meu cacto querido

DE BAIXA MANUTENÇÃO, ELE DÁ UM
TOQUE VERDE E DESCOLADO AO LAR

g COMPACTO
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União com

mil funções
A harmonia em poucos metros resulta
da soma de móveis com mais de uma
utilidade, piso único e base neutra
texto

GIULIA ESPOSITO

A

s limitações de
espaço deste
apartamento de
29 m² na região da Bela
Vista, em São Paulo,
fizeram da integração e da
multifuncionalidade palavras
de ordem. Como o intuito
dos proprietários era alugá-lo
por temporada, a arquiteta
Ana Cecília Toscano e a
designer de interiores Flávia
Lauzana, da ACF Arquitetura
e Interiores, uniram a isso
a missão de deixá-lo o mais
completo possível para
atender a diferentes perfis.
Diante disso, sala de estar,
quarto, cozinha e banheiro
foram encaixados na
reduzida metragem, tendo o
conforto preservado. Logo em
frente à bancada de cimento
– com armários inferiores de
freijó e divertidos azulejos
Kit Serra, com acabamento
esmaltado brilhante (Lurca)
–, a mesa Dinda, com base
de madeira eucalipto e
tampo de laca cinza (90 x
90 cm), serve as refeições
sem obstruir a circulação.
Estendendo-se por toda
a dimensão do imóvel, o
piso de porcelanato cinza
(Portinari) garante claridade
e unidade visual.

TRILHOS DE LUZ
Em uma estética moderna e
urbana, um trilho aparente,
em forma de retângulo,
provê a iluminação de todos
os espaços e preserva a
altura do pé-direito.
casa &CONSTRUÇÃO
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Composé de móveis
Cadeiras Dinda, com pés de madeira e
encostos e assentos de laca em tom vinho,
acompanham a mesa. Os armários superiores
da cozinha são de laminado melamínico
(Formica) Cinza Platina (L139) e Prattan (L151).
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MARIANA ORSI / DIVULGAÇÃO
fotos

E
MADEIRA PONTUAL
O banheiro tem bancada
de freijó e gabinete de
MDF Cinza Cristal. O
revestimento Metrô White
(Eliane Revestimentos) traz
aconchego ao box.

m contraponto à
integração plena, a
varanda foi privatizada
por uma porta, a pedido do
proprietário, e transformada
em um home theater. A
ambientação inclui sofá Flipper,
com formas arredondadas,
pés tubulares coloridos e
1,90 m de comprimento, e mesa
de centro Jou Jou, de madeira
maciça (ambos de Fernando
Jaeger). Em duas tonalidades
de cinza, o tapete geométrico
forma um ton sur ton com o
sofá e as almofadas (Tamtum).
Persianas blackout garantem a
baixa luminosidade e o conforto
acústico internos à noite.

DUO ROXO

O rack abaixo da TV
é confeccionado em
madeira freijó e tem
detalhes geométricos
com acabamento de
laca roxa (M141, da
Sayerlack) nas portas
(Marcenaria Santa
Edwiges). Ao lado,
o móvel com vãos,
também feito em
marcenaria, camufla
a condensadora do
ar-condicionado e
ainda serve de apoio
a quadros, vasinhos e
outros objetos.
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D

e estética moderna e também
confeccionada em madeira
freijó, a cama deque foi escolha
certeira para suprir a necessidade de
um móvel multifuncional, que ora
serve de cama, ora de sofá. A base de
madeira também cumpre a função
de criado-mudo, enquanto gavetões
inferiores ajudam a organizar enxovais.
Já o alçapão para um colchão extra
acomoda convidados, quando desejado.
Cantinho aproveitado
Com a dispensa do criado-mudo comum, o
restante da parede foi preenchido com um armário
de duas portas feito de laminado melamínico
Platina (L139, feito pela Marcenaria Santa Edwiges).
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AR COND.

SOFÁ
MESA 90X90cm

BANCADA EM
CONCRETO

28

MESA DE APOIO

ARMÁRIO

PORTA LIVROS

ARMÁRIO SUPERIOR

ARMÁRIO/
CABIDEIRO

TV

TV

PROJEÇÃO GAVETAS

CAMA DECK EM MADEIRA FREIJÓ

ARMÁRIO

DE OLHO NA PLANTA
POUCAS DIVISÕES
No bloco integrado, estão
cozinha e sala de jantar,
de um lado, e sala, que
também faz as vezes de
quarto, do outro. Varanda
e banheiro são anexos e
ficam privatizados.

n LUGAR BOM

...PARA SE CONSULTAR

com estilo
Um ambiente não precisa ser
sisudo para transmitir confiança,
mas tem de ter personalidade!
TEXTO: LUCAS D’ALOIA
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INTIMIDADE PRESERVADA

FOTOS: JÚLIA RIBEIRO / DIVULGAÇÃO

As salas de espera e atendimento foram divididas por uma parede de drywall – com ripas na
área da recepção –, provendo melhor aproveitamento aos espaços e garantindo a privacidade.

FOTOS: JÚLIA RIBEIRO / DIVULGAÇÃO

Q

uem disse que um
consultório precisa ser
formal e sem graça? Ana
Carolina Torres Rogoginsky e
Michele Ledoux Cabanela, sócias
do Studio Deux, reformaram
esta charmosa clínica seguindo
linhas contemporâneas
com toques retrô – como as
pastilhas hexagonais (Porto
Alpha) da copa ou alguns dos
móveis (Tok&Stok) e eletros
com pés palito. “Além disso,
usamos dourado em pendentes,
arandelas e acessórios. Já as
cores rosa antigo, verde e branco
estão em alta e remetem ao retrô
desejado”, explicam.
casa &CONSTRUÇÃO
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BEM-VINDO
Os móveis foram escolhidos por,
além de ser práticos, atenderem
às necessidades da profissional,
adaptando-se aos diferentes
perfis de pacientes sem abrir
mão do conforto.
102
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“

Mesmo um consultório
sendo um lugar que
pede seriedade, ele
não precisa ser tão sóbrio
ou ficar preso a um único
estilo de decoração. É muito
válido criar um espaço que
se torne especial para quem
o frequenta, e que também
reflita as personalidades dos
seus profissionais”.

MOMENTO DE CONVÍVIO
Em prol da praticidade, mas sem perder aquela sensação de
aconchego desejada, para as áreas principais foi instalado
um piso de porcelanato que imita madeira. Já para o
banheiro, com o intuito de reforçar a abordagem retrô, a
escolha foi por um revestimento preto e branco (ambos
da Porto Alpha). Marcenaria feita sob medida (Dedicatto
Móveis), seguindo a paleta proposta, quadros divertidos
(Urban Arts) e algumas peças de design (como as cadeiras
Eames) completam a descontraída decoração.
Clínica Esphera Psicologia - Alameda Grajaú, 60, Sala 2409,
Alphaville. Barueri - SP.
Tel.: (11) 99487-5335
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