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Com décor que reúne o clássico e o 

contemporâneo, a sala de estar tem sofá 

e poltrona da Brentwood. Mesas laterais 

e de centro, Marcenaria Arthem. Abajur, 

Lustreco. Cortinas, confeccionadas com 

tecido da Donatelli, Sol&Art. Tapete, 

Ariadne. A boiserie foi confeccionada 

com molduras da PaperCom

projeto MAURÍCIO KARAM fotos SERGIO ISRAELdecoração

chiquissímo
CLÁSSICO NA BASE E 

CONTEMPORÂNEO NA 

AMBIENTAÇÃO, ESSE 

APARTAMENTO NA CAPITAL 

PAULISTA GANHOU UMA 

ATMOSFERA REFINADA EM 

TODOS OS DETALHES
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AcGenita audis as acepudias re vendeleni omnis eatur? Bis sequasp erciis res audio. 

Epudaecte nam es sitio et fugit velitem fugitat usciaestiis ipist dit lantet harupta volorer 

spicia plitae liquasi mincima gnissus perum, nis aut laceatur auda num quo optati sed 

que nat.Uga. Atquas a quia invendus suntus.

A sala de jantar segue o estilo majestoso 

da ambientação. O tom grafite nas 

paredes e portas trouxe um diferencial 

sofisticado ao décor. Mesa e cadeiras de 

laca branca fosca, Brentwood. Pendente 

com cúpula de linho, Lustreco. Molduras, 

PaperCom. Cortinas, Sol&Art

mauricio karam
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À esquerda, detalhe da cozinha. Armários de laminado 

branco, Marcenaria Arthem. Luminárias, Acerbi. Piso de 

granito branco, Pedra da Esquina. Nesta página, a sala 

de almoço. Mesa de madeira com acabamento em laca 

branca brilhante, Espaço 204. Cadeiras, Brentwood. 

Pendente com cúpula de linho, Lustreco

mauricio karam
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Detalhe do quarto de hóspedes. A cabeceira, 

revestida com tecido da Donatelli, foi 

confeccionada pela MC Tapeçaria. Criados-mudos 

em madeira freijó, Marcenaria Arthem. Abajures, 

Lustreco. Enxoval, Donatelli

Branco, cinza e bege. A partir desses matizes, o arquiteto Maurício Karam 

desenvolveu o décor desse amplo apartamento de 370 metros quadrados 

na capital paulista. Além das cores sóbrias e claras, as paredes com boise-

rie imprimem a atmosfera clássica na ambientação. Os moradores pediram 

um visual estético, que reunisse os estilos clássico e contemporâneo, na 

decoração. O apartamento deveria ser claro, mas consegui convencê-los e 

então foram bem receptivos com o uso de tons mais sóbrios e texturas mais 

escuras. As paredes, em tom de grafite, da sala de jantar foi uma conquista 

particular. Para convencê-los disse que pagaria a repintura e eles riram, pois 

não era uma questão de valor e sim de aceitar o escuro. Eles toparam e 

aceitaram o resultado final. Nesse espaço, a luminária pendente, com cúpula 

de linho turquesa, tornou-se a peça mais arrojada dentro do projeto, pois 

sai completamente da linha de tons neutros, conta o profissional. O piso de 

madeira na sala também foi uma luta vencida por Maurício. O cliente não 

quis retirar o piso de pau-marfim. Nem tingir, clarear ou escurecer. Como o 

pau-marfim é muito amarelo e iria impactar o resultado final, decidi raspá-lo 

com a intenção de deixar o mais claro possível. Aplicamos uma bona fosca, 

assim ficaria bem apagado. A decoração foi toda direcionada para o cinza a 

fim de neutralizar o amarelo do piso de madeira. Para driblar o tom, Maurício 

Karam utilizou um grande tapete na sala de estar. Além de unificar o layout, o 

tapete contribuiu para o resultado final melhor do que eu esperava.” Apesar 

dos elementos clássicos, o arquiteto define o projeto como contemporâneo. 

Os tons neutros reforçam a sobriedade do clássico. Porém, a intenção era 

não ter influência de modismos ou cores que pudessem cansar com o tem-

po. Dessa forma, o apartamento pode ganhar uma cara de novo, a qualquer 

momento, a partir de uma base segura, finaliza o arquiteto. K

Maurício Karam Arquitetura

Rua Tabapuã, 41, conj. 68, São Paulo, 

SP, (11) 3073 0634

www.mauriciokaram.com.br

Ac erbi Iluminação, (11) (?????????)

Ariadne tapetes, (11) 5542 2226

Brentwood, (11) 3081 0370

Donatelli, (11) 3885 6988

espaço 204, (11) 5102 3468

Lustreco, (11) 3845 5463

Marcenaria Arthem, (11) 4163 5858

MC tapeçaria, (11) 4701 2632

paper Com, (11) 5093 2323

pedra da esquina, (11) 5180 7599

sol&Art, (11)  3071 1851


