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Cool, chique
& confortável

DownloaD  

O mercado de banheiros 
disponibiliza uma ampla 
variedade de estilos e diferentes 
tipos de revestimentos, 
acabamentos e outros itens 
que podem ser usados nos 
projetos. Descolado, elegante ou 
acolhedor? Façam suas apostas!

Projeto de Marí Aní 
Oglouyan. Na página 
ao lado, trabalho
de Debora Aguiar.



42 43

O que é in e o que é out? O vintage está com tudo?
O ultramoderno também! As tendências estão tão variadas que 
o ideal é manter-se fiel ao estilo próprio e usar o que está na moda
quando isso, de fato, fizer algum sentido. CM selecionou seis 
projetos de banheiros que atendem a qualquer perfil de usuário.

O BANHEIRO 
dA vEz

RESGATE 
Neste projeto, a preocupação foi manter  
o lifestyle dos donos, que são descontraídos  
e adoram o estilo original do apartamento  
da década de 1950, localizado em 
Higienópolis, em São Paulo. “Iniciamos um 
processo quase arqueológico, deixando 
os materiais originais aparentes”, afirma 
o arquiteto Maurício Arruda, que assina a 
proposta junto com seus sócios do escritório 
Todos: Fabio Mota e Lais Delbianco. Assim, 
o trio manteve os azulejos das paredes e 
as pastilhas do chão, e usou uma folha de 
vidro para separar a área do banho, o que 
perfumou o espaço com modernidade. 
Materiais Deca e pastilhas Jatobá.

ORA BOLAS! 
O clima contemporâneo aparece 
neste banheiro, que atende a área de 
lazer da residência em Pinhais (PR). 
A arquiteta Carla Kiss especificou 
o mosaico de bolinhas Dots Oil, 
da Portobello, coordenado com o 
porcelanato no tom eucalipto com 
efeito de pátina, da mesma marca.  
“Os proprietários da residência tem  
um perfil jovem, são descolados,  
então escolhemos esse material  
que tem uma aparência mais  
rústica, dando destaque para  
a parede azul da pia, reforçando  
a atmosfera de piscina e lazer”,  
afirma a profissional. As louças  
são da Roca e a ducha é Docol. 

Por Carlos Hummig  Imagens Fran Parente, Lufe Gomes,
Marcelo Stammer, Mariana Orsi, Raul Fonseca e Victor AffaroDownloaD PROJETOS

Todos

Carla Kiss
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CLARO COMO A LUZ 
Os clientes de Debora 
Aguiar lhe deram carta 
branca para reformar  
o banheiro desta casa  
de praia em Miami.  
“O primeiro passo foi 
clarear tudo. Usamos 
revestimentos alvos  
para trazer mais leveza  
e luminosidade”, assinala 
a arquiteta. O contraponto 
aparece na parede ao  
fundo, dentro do espaçoso  
box que compartimenta  
o banheiro, onde a 
profissional especificou 
seixo rolado de mármore.  
As louças são Duravit  
e os acessórios, Vallvé. 

TOTAL WHITE 
Clean, a sala de banho 
assinada por Diego 
Revollo reflete o estilo dos 
moradores. “A luz natural 
abundante e as dimensões 
generosas [16 m²] fizeram do 
branco o principal partido do 
projeto”, observa o arquiteto. 
Duas bancadas, frente a 
frente, reforçam a simetria 
trabalhada pelo profissional; 
no meio, a banheira Doka 
Bath Works é coroada por
um amplo espelho. Para 
decorar e complementar,
o pássaro preto é da Vitra e 
o banco prata, da Conceito 
Firma Casa. Louças e metais 
Deca. Acessórios Vallvé. 
Revestimentos Portoro. 

Diego 
Revollo

Debora 
Aguiar
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INTEGRAÇÃO 
Na reforma comandada  
por Marí Aní Oglouyan em 
São Paulo, os dois banheiros 
originais do imóvel foram 
integrados. “Os clientes 
pediram um único ambiente, 
mas com usos individuais nos 
boxes e nos compartimentos 
das bacias e bidês”, assinala a 
arquiteta. O resultado foi uma 
sala de banho ultramoderna, 
com Silestone marrom 
fornecido pela Montblanc 
Mármores, fazendo uma 
dobradinha arrojada com  
o porcelanato em tom mais 
claro. O espelho com TV  
é da It Magic, à esquerda
da banheira; ao fundo, 
spa vertical (tudo da Roca, 
da coleção Armani, assim  
wcomo os metais e as louças).  
Automação Tecnion.

AMADEIRADO 
Heverton Silva e Eleonora 
Hildebrand, do escritório 
Hildebrand Silva, 
empregaram porcelanato da 
Portobello que imita madeira 
para propiciar aconchego. 
“Trabalhamos para evitar a 
impressão de diminuição das 
dimensões”, afirma a dupla 
de arquitetos, que optou 
pelo revestimento para dar 
continuidade ao tom de 
madeira que aparece no 
quarto. Na parede da bancada, 
os armários mimetizados no 
espelho guardam os produtos 
de uso diário. Marcenaria 
Florense. Louças Deca. 

Hildebrand 
Silva

Marí Aní 
Oglouyan
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