
Cantinhos 
descolados

Com diferentes metragens e estilos, seis 

projetos ganharam composições repletas  

de cor e ideias superpráticas. Confira!

Conforto cool
espaçoso, fluído, aconchegante e clean são as ca-

racterísticas que definem este quarto de 20 m², que per-

tence a uma garota apaixonada por moda. a arquiteta 

duda senna é a responsável por tirar do papel o décor 

que permite à moradora receber as amigas na área de 

estar – composta por sofá de linho cinza, mesa de centro 

de laca amarela e pufe estampado –, além de descansar 

e tomar café na cama ao mesmo tempo em que confere 

as novidades na internet, graças à mesa de apoio de 

laca azul-turquesa, desenhada pela profissional.

O piso de madeira padrão, as paredes revestidas 

com tinta acrílica fosca Porcelana, da Coral, a estan-

te de laca branca-fosca, a escrivaninha, a cabeceira e 

os criados-mudos de madeira de nogueira americana 

compõem a base clara e acolhedora da decoração e 

permitem abusar dos quadros coloridos do acervo da 

família, das almofadas alegres de algodão e da confor-

tável cadeira roxa. a iluminação indireta ficou por con-

ta da fita de led instalada na cabeceira, das luminárias 

pendentes de metal, do abajur sobre a mesa de estudos 

e das luzes embutidas na estante, já que o forro de ges-

so não foi rebaixado.

Projeto duda senna arquitetura & decoração; tintas, Coral; almofadas e pufe 
estampado, tamtum; cortina, sol&art; cadeira, Oppa; marcenaria, 3M Marce-

naria; quadros, acervo da moradora; luminárias pendentes, light Center; sofá, 
Wg estofados

64|

textO BRuna netO     FOtOs MaRiana ORsi/divulgaçãO

Quartos teen



<Despertador Pop 

Numbers (11,8 x 5,7 

x 16 cm), da marca 

alemã Kare Design, de 

metal e ABS. R$ 151, 

na Allspazio

<Mesa entalhada MB (70 x 70 

x 70 cm), de Jequitibá e tampo de 

vidro. R$ 6.898, na Madeira Bonita 

<Almofada Today 

(40 x 40 cm***), de 

tecido de algodão. 

R$ 178, na Ay 

Home Design

<Luminária decorativa 

de mesa Love (17 x 

5 x 13 cm*), de metal 

envelhecido. R$ 375**, 

na Rosa Kochen

<Pufe Girard Color 

Ottoman (92 x 38 

cm), com estrutura 

de alumínio 

polido e tecido de 

poliéster. Preço sob 

consulta, na Herman Miller
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