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ENDEREÇOS DA EDIÇÃO
Use o QR code ou 
acesse o link abr.ai/

enderecos-janeiro-2017

Mais de 30 jeitos criativos de usar mapas 
na decoração. abr.ai/mapa-na-parede

Uma casa bonita  
começa por uma  

reforma bem-feita. 
Assine nossa  

newsletter e receba 
dicas imperdíveis  

para encarar a obra  
numa boa. abr.ai/

jornada-da-reforma

JORNADA DA REFORMA

ESPECIAL VERÃO 
Dos formatos mais populares aos mais 

modernos: projetos de piscinas para sonhar  
e se inspirar. abr.ai/piscinas-dos-sonhos

Para iniciar o ano com pé direito, apresentamos o novo site da revista CASA CLAUDIA: totalmente repaginado,  
muito mais fácil de navegar e cheio de conteúdos exclusivos. Vale a visita: www.casaclaudia.com.br

MUDAMOS DE CASA

Jogue cores  
no piso 

Aposte em tapetes 
coloridos para renovar 
totalmente a decoração  

da varanda. Confira uma 
galeria de fotos com muitas 
ideias de como usar a peça.  
abr.ai/tapete-na-varanda

ERRATAS
Na edição de dezembro, na matéria  

Up no Bar (pág. 123), os copos e as taças  
da Tok & Stok têm o valor unitário de 25 e 

29 reais, respectivamente. Em Só o Essencial 
(pág. 144), os arranjos são de Priscila Della 

Valle (Brinco de Princesa Ateliê).



19. “O espaço da churrasqueira 
ganhou um porcelanato com 

efeito de madeira patinada,  
que trouxe um visual náutico  

para a varanda do apê” 

fabiana silveira  
arquiteta e sócia do escritório sP estúdio
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22. “Elementos naturais, como palha 
e bambu, cores claras e plantas 
trazem o ar da praia para perto” 

mariane cunha  
arquiteta e sócia do escritório ah! sim

trançado à vista
21. Decore a varanda do apê com peças ideais  

para a área externa e de visual leve. O sofá Mirabella 
(2,25 m x 92 cm x 80 cm**), produzido com fbra 
sintética, parece futuar graças à base de metal.  
Vale 17 805 reais na Artefacto Beach & Country.

vai e 

vem

20. que tal insta-
lar um balanço na 
sala? À esquerda, 
a poltrona nautica  
(95 cm x 76 cm x  
1,31 m**), da expor-
mim, pode ser pen-
durada no teto ou 
num suporte. À ven-
da na casual. aci-
ma, balanço nó (50 x 
33,5 x 3,5 cm**), de 
jatobá e corda, por 
175 reais na meu 
móvel de madeira. 
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1. criações de sergio de divitiis (studio Green lab), a mesa lateral 

(750 reais) de madeira e a luminária (2,9 mil reais) feita de peças ga-

rimpadas em antiquários aquecem o visual do quarto. a cama (Madeira 

Bonita) ganhou um jogo de lençol da casa almeida (1 299 reais). Os ta-

petes são da Phenicia concept. 2. Flores de porcelana do Estudio Ma-

nus completam o décor com delicadeza. 3. No cantinho de meditação, 

a mesa lateral (2 095 reais) e o vaso alto (3 995 reais) são da scandi-

navia designs. Luminária assinada por inês schertel (à venda na Pro-

totype por 1 530 reais). 4. Posicionada em frente ao quadro, a cadeira 

sentah (1 427 reais) cria a ilusão de perspectiva. as duas peças são da 

Prototype. 5. Para dar um up na decoração do lavabo, a designer de 

interiores apostou em sua coleção de vidros de perfume e sabonetes. 


