
... POLTRONAS E CADEIRAS

1
62|

TEXTO LAURA DE BIAGIO     FOTOS SIDNEY DOLL     PRODUÇÃO VISUAL HÉLIO ANSELMO

Notícias de...



FO
TO

S 
DI

VU
LG

AÇ
ÃO

1<Poltrona Italiana Veneza, de madeira Carvalho natural com acabamento de folha de ouro e estofado de linho, (105 x 53 x 64 cm*). R$ 4.562** 

cada, na Star Home. Esta sala de jantar é assinada por Maurício Karam, para a mostra “Este seu Olhar”. 2<Poltrona Luis XV, de madeira de Carvalho 

com pés recurvos e estofado de tecido marrom, (102 x 73 x 62 cm). R$ 3.690, da 6F para a Divino Espaço. 3<Poltrona Club Oregon, de madeira 

Pinus, espuma soft com detalhes de fibra sintética, tachas e tecido de algodão estampado da coleção Portland. (75 x 68 x 70 cm). R$ 8.800, na 

Entreposto. 4 <Poltrona Ester, com estrutura de madeira Pinus de reflorestamento, espuma antifogo e estofado de tecido de algodão e poliéster 

de cor cinza. (82 x 82 x 75 cm). R$ 1.680, na Sun House. 5<Poltrona Fabrizio Rollo, de madeira Pinus patinada de cor preta e estofado de tecido 

de algodão da coleção Fabrizio Rollo. (97,5 x 75 x 78 cm). R$ 3.780, da 6F para a Divino Espaço. 6<Poltrona Elizabeth, com estrutura de madeira 

Jequitibá rosa, estofada e revestida de seda. (74 x 100 x 85 cm). R$ 4.532, na Estar Móveis. 7<Cadeira Black, importada da França, de madeira 

Mogno com assento, encosto e braços revestido de couro. (90 x 60 x 45 cm). R$ 2.980, na Sentido Cosmopolita. 8<Poltrona Vitoriana, importada 

da Holanda, com estrutura de madeira revestida de alpaca e estofado de veludo cinza. (80 x 65 x 55 cm). R$ 6.860, na Sentido Cosmopolita.
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Elegante, clássico 
  e atual

As Boiseries – acabamento francês típico dos séculos XVII e XVII, 

caracterizado por molduras em relevo nas paredes – ressurgem para 

imprimir sofisticação às ambientações contemporâneas
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Integração 
sofisticada

As boiseries das paredes estão entre os principais 

elementos de integração da sala desse amplo aparta-

mento carioca, localizado no bairro do Leblon. Discreto, 

o relevo das molduras de poliuretano tem cor branca e 

formas clássicas, que combinam elegantemente com o 

piso de madeira clara e com o tapete bege que cobre 

praticamente todo o living, proporcionando aconche-

go sem interferir na leveza. Para os móveis, o arquiteto 

Maurício Karam, responsável por todo o projeto, op-

tou por uma mescla bastante contemporânea. “Para o 

conjunto com área de estar e TV, reunimos poltronas 

clássicas, móvel ripado branco, feito sob medida para 

os equipamentos de áudio e vídeo, mesa de acrílico e 

acessórios sofisticados. Tudo em tons de branco, preto 

e cinza com detalhes de cor azul. As estampas geomé-

tricas garantem a atmosfera despojada e chique que 

buscávamos”, explicam. Ao lado, na sala de jantar, o 

imenso lustre de cristais é o grande destaque sobre a 

mesa de madeira escura que coordena com o aparador 

com entalhes dourados. 

Projeto, Maurício Karam Arquitetura; obras de arte, Arte Aplicada; quadros, 
Urban Arts; objetos decorativos, Restoque e Star Home; tapete, Darlan Tapetes; 

iluminação, Acerbi Juliana, Benfatti e Bazza Lustres; móveis, Artefacto; Érea; 
mesa de acrílico, Shopping do Acrílico; tecidos, Casa Fortaleza, cortinas e 

persiana, Sol & Art; ,arcenaria, Marcenaria Medeiros; espelhos, 
Christie Móveis.

O sofá modelo 
Luiz XV tem 

entalhes artesanais, 
acabamento de laca 
na cor ouro-antigo e 

estofado  listrado com 
suave brilho perolado. 

A peça clássica 
proporciona um 

belíssimo contraste 
de estilo com a mesa 
de centro translúcida, 

feita de acrílico
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Branco, cinza e bege. A partir desses matizes, o 

arquiteto Maurício Karam desenvolveu o décor desse 

amplo apartamento de 370 m², localizado na capital 

paulista. Os estilo contemporâneo com toques clássi-

cos, que permeia as cores sóbrias e claras combinados 

às paredes com boiserie, foi adotado em todos os am-

bientes e é bastate evidente na luxuosa sala de jantar, 

que mede 22 m². A cor grafite nas paredes destaca o 

desenho das molduras de poliuretano. “Para garantir 

o ar sofisticado e leve, utilizamos dois modelos – um 

mais fino e simples e outro mais grosso e rebuscado 

– criando um retângulo dentro do outro. Isso deixa o 

desenho mais elaborado e charmoso”, conta Karam. O 

piso de madeira foi mantido e recebeu nova cobertura 

para diminuir o amarelado original da espécie Pau-

-Marfim, a mesa de laca branca tem linhas retas e as 

cadeiras, com o mesmo acabamento, receberam estofa-

do de linho bege. Nesse espaço, a luminária pendente, 

com cúpula de linho turquesa, tornou-se a peça mais 

arrojada do projeto, pois sai completamente da linha 

com nuanças neutras.

Projeto, Maurício Karam Arquitetura; mesa e cadeiras, Brentwood; lustre 
pendente, Lustreco; cortinhas, Sol & Art; molduras, Papercom

Personalidade 
e leveza
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 Sob influências europeias, o quarto de casal assi-

nado por Maurício Karam tem forte alusão à antigas 

moradas parisienses. No espaço, que mede aproxima-

damente 25 m², o arquiteto mesclou o estilo clássico 

ao contemporâneo, fazendo uso de acabamentos de 

couro, veludo, estampa xadrez e tachinhas na cabecei-

ra amarelo-mostarda. Simples e elegantes, as boiseries 

– compostas por molduras de poliuretano – promovem 

movimento e sofisticação às paredes brancas. Sobre o 

piso de carpete cinza com tabeira e rodapés de madeira 

tonalizada de preto, estão os móveis de lacas preta bri-

lhante, como as escrivaninhas modelos Papeleira Avig-

non e Inglesa, e peças destacadas pelos revestimentos 

de veludo verde, como o pufe aos pés da cama, e de 

couro, como a base das poltronas.<

Projeto, Maurício Karam; móveis, Quartos Etc; quadro, Claudio Solferinr; 
adornos, Star Home e Claridges.

Uma noite
em Paris

Em conjunto com as luzes 
embutidas no gesso do teto, 
as arandelas de espelho 
envelhecido e as cúpulas 
plissadas dos abajures 
garantem o toque clássico 
da iluminação
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