
CONTEMPORÂNEO

PROJETO: MAURÍCIO KARAM ARQUITETURA
AUTOMAÇÃO: TROIANOS; CORTINAS: SOL E ART; EMPREITEIRO: 
RIBAMAR; ENXOVAL: MUNDO DO ENXOVAL; FORRO PVC: TWB; 
ILUMINAÇÃO: SIMONE FIGUEIREDO; INSTALAÇÃO DE PAPEL DE 
PAREDE: DREAMS IN PAPER; LOUÇAS E METAIS: TECNOBANHO; 
MARCENARIA: MARCENARIA MEDEIROS; MARMORARIA: LITORAL 
MÁRMORES, PEDRA DE ESQUINA, MARMO DESIGN E MINEXCO; 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: DANIELA DE COLICHINI E TINTAS 
PALMARES; MOBILIÁRIO E OBJETOS DE DECORAÇÃO: ÉREA 
E L’ÓEIL; MOBILIÁRIOS: ARTEFACTO E CASUAL INTERIORES, 
QUARTOS & ETC, MICASA E KARE; MOLDURAS E PAPEL DE PAREDE: 
ESPAÇO PAPER; OBJETOS DE ARTE: JULIANA BENFATI; OBJETOS 
DE DECORAÇÃO: DIVINO ESPAÇO LE LIS BLANC; PAISAGISMO: 
ATACADÃO DAS PLANTAS; PAPEL DE PAREDE: CELINA DIAS E NANI 
CHINELATO; TAPETES, TECIDOS E PISOS: CASA FORTALEZA, BY 
KAMY E DONATELLI; VIDROS: VIPLAS 
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Lindo, leve
e solto!Para criar um 

espaço livre, os 
armários embutidos 
e planejados 
cederam espaço aos 
móveis dispostos e 
às cores inspiradas 
na beleza do mar

Os moradores desejavam deixar o 
apartamento de praia com aspecto 

de casa despojada. Para isso, resolveram 
trocar o mobiliário embutido e decoração 
feitos sob medida em lojas de planejados. 
Para mudar essa visão mais urbana e dei-
xar a residência mais fluida – com móveis 
soltos, eles contrataram o arquiteto Mau-
rício Karan que projetou uma casa com 
muito branco, materiais claros, rústicos e 
com leves pitadas de cor. A paleta de tons 
azuis foi pincelada com as cores branca e 
laranja, sendo que suas variações foram 
as escolhidas para dar vida ao ambiente 
claro. Outra mudança foi a integração da 
varanda com a sala, o que trouxe o mar 
para dentro do living ganhando mais am-
plitude na área social. 
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1. A sala teve suas paredes recobertas com papel de 
parede de palhinha, contudo, uma delas recebeu espelho, 
também com a intenção de ampliar o espaço. 2. Apesar de 
integrada, a varanda manteve o seu destino. O destaque 
fica por conta do deck ebanizado, que deu contraste com 
os móveis em tom mais claro. 3. As cortinas brancas em 
voal no meio da varanda têm como objetivo esconder as 
colunas e trazer o décor grego para o ambiente. 4. A mesa 
contorna, emoldurando uma das colunas da varanda, 
que para ficarem mais harmoniosas, ganharam cortinas 
de voal. A sacada pode ser fechada caso os moradores 
prefiram ficar no frescor do ar condicionado. 5. A bancada 
da área da churrasqueira foi refeita em silestone branco. 
6. O armário ripado na parte superior esconde o aparelho 
de ar-condicionado. Já na parte inferior foi criado um bar 
com uma cômoda vintage na cor turquesa. 7. O branco dá o 
tom base, mas o décor fica por conta do sofá azul-marinho 
compondo com as poltronas laranjas.
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8. O painel de mármore instalado sobre o buffet na sala de 
jantar proporcionou um ambiente mais nobre. 9. As portas 
que dividiam a sala da varanda foram retiradas e, no lugar, 
o profissional instalou as molduras em travertino romano 
bruto. 10. O quarto recebeu revestimento nas paredes para 
ficar mais aconchegante e para tirar o eco do piso frio. O 
papel só não foi usado na parede da cabeceira, que recebeu 
espelhos em toda sua extensão, ampliando o quarto. 11. 
O banheiro do casal possui cubas separadas para cada 
cônjuge. 12. A cabeceira ripada em azul-marinho deixa claro 
o estilo navy do quarto. 13. O quarto de hóspedes possui 
camas com cabeceira em palha, o que traz um ar rústico ao 
local de dormir. 14. A cama com cabeceira e faixas em corda 
náutica e almofadas listradas torna o quarto uma referência 
ao estilo marítimo. Os criados-mudos, apesar de seres 
distintos, possuem o mesmo estilo praiano com madeira 
natural e fibra.
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