
Décor de personalidade
Para aprimorar a área do living, integrada à sala de jantar, Duda Senna 

manteve o piso de porcelanato fornecido pela construtora, rebaixou al-
guns pontos do forro e instalou sancas estreitas com luzes embutidas 
para solucionar os problemas de iluminação. O mobiliário, predominante- 
mente composto de madeira de demolição – como os sofás e a pol-
trona, revestidos de linho –, e de peças laqueadas de cor branca, 
como as mesas de centro e lateral de Nogueira Americana, assegu-
raram ambientes aconchegantes. O home theater, também de ripas 
de madeira de demolição, ganhou painel para TV, nichos, gabinete e 
prateleira. Completam a composição os tapetes de sisal e as cortinas 
de linho.

Projeto, Duda Senna; decoração, Espaço TIL (living, sala de jantar), LS Selection 

(living e sala de jantar), Ethnix (living e sala de jantar), piso, construtora (living e sala 

de jantar), Indus Parquet; sofás e poltronas do living, Espaço TIL; mesa de centro 

do living, Marcenaria Jeremias; mesa lateral entre os sofás do living, Estar Móveis; 

toras de madeira, mesa lateral de cor branca e aparador do living, Fernando Jaeger; 

luminárias do living, Fernando Jaeger e Light Center; tapetes da sala de jantar e do 

living, Casa Fortaleza; sofá chaise, WG Estofados; cadeiras estofadas do living e da 

sala de jantar, Villa Nova Tecidos e WG Estofados; mesa de jantar, Marka Móveis.
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A personalidade despojada da 
moradora foi levada em conta 
até no momento da escolha das 
luminárias pendentes de metal 
de tom violeta da sala de jantar. 
As cadeiras sem braço de 
polipropileno de cores variadas 
combinam com a paleta 
proposta. Por sua vez, a mesa 
de jantar de laca branca alto-
brilho imprime um toque  
de leveza ao ambiente

A estante de laca em “L”, 
implantada nas paredes do 
corredor, foi elaborada para 

expor objetos de maneira 
funcional, sem atrapalhar a 

passagem para a cozinha. Na 
parte inferior, o armário com 
portas corrediças dá apoio à 

mesa de jantar, além de servir 
como aparador

SALAS  DE  TV  |  71


