
Cubas coloridas, paredes de 

vidro e texturas inusitadas são 

apenas alguns artifícios usados 

por arquitetos e decoradores que 

buscam um visual exclusivo e 

sofisticado. Tudo combinado de 

forma equilibrada

Ousadia 
em cena
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integração 
plena

Para que o banheiro fosse totalmente integra-

do ao quarto, a arquiteta Sandra Picciotto elevou 

um deque de madeira para inserir a banheira de 

hidromassagem e um cantinho para relaxamento e 

deleite com a natureza. Um espelho isola a área e, de 

quebra, reflete a Mata Atlântica que cerca o dormi-

tório. do outro lado, ficam duas pias, o vaso, isolado 

por um vidro jateado, e a área do box, revestida por 

pastilhas de vidro cor berinjela com pó dourado e 

equipada com uma dupla de chuveiro para comple-

mentar o conforto do casal. 

Projeto, Sandra Picciotto; iluminação, Carlos Fortes; marcenaria, Marce-
naria GF; metais, Deca; revestimentos, Pedras Mont Blanc;  

pastilhas, Colormix.

aspecto amplo
Estreito de um lado e alongado do outro, o lavabo de 1,30 x 2 

m foi ambientado com muita iluminação, espelhos e um toque de 

cor vibrante, a gosto da dona da casa. Como destaque, a designer 

de interiores Cícera Gontijo elegeu a cuba de Silestone® vermelho 

para compor a bancada confeccionada em mármore Crema Mar-

fil Polido. O mesmo material figura no piso e na faixa de parede 

sobre a pia, que serve de rodabanca e dá apoio à torneira. As ou-

tras paredes receberam espelhos que garantiram amplitude, além 

de papel de parede em tom de madeira, também utilizado para 

cobrir o forro. A iluminação indireta na sanca de gesso, com ape-

nas um foco direto de luz na área do vaso, trouxe uma atmosfera  

mais intimista.    

Projeto, Cícera Gontijo; iluminação, Abatjour de Arte; papel de parede, Ana Luiza De-
corações; objetos decorativos, Tom sobre Tom; metais, cuba e acabamentos, Belíssimo 

Banheiros; espelhos, Vidroseg.
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Tudo azul
O azul-petróleo das paredes salta aos olhos de quem 

entra nesse lavabo de 1,20 x 1,20 m. A cor contrasta com 

o gabinete feito de compensado revestido por fórmica 

Buchet Wood, que, aliado ao jogo de espelhos, traz des-

contração e dinamismo ao ambiente. Composto por um 

embutido com lâmpada Ar-70, acima da pia, e outros dois 

com lâmpadas minidicroicas, rentes à parede lateral, o 

projeto luminotécnico propõe, de um lado, uma ilumina-

ção suave; do outro, direcionada e cenográfica.

Projeto, Samy Dayan e Riqueta Safartis Dayan; gabinete, Marcenaria Móveis 
Andrade; louças, Celite; metais, Docol; espelhos, VLA.

nobreza cênica
O jovem casal morador desejava encantar os visitan-

tes com a ambientação do lavabo de 1,80 x 1,30 m. Para 

isso, a arquiteta Melissa Ferraz e a designer de interiores 

Lizandra Maluf optaram por uma bancada de pedra ônix 

translúcida com iluminação interna e, com o auxílio de 

braçadeiras, fixaram lâmpadas de LED na parte de trás. A 

extensão dela foi suavizada pela criação de uma pequena 

área com galhos secos sobre a base de seixos brancos, 

que dispensa manutenção. Atrás do espelho, distanciado 

da parede por um painel, a torneira fica camuflada e é 

acionada pela manopla instalada na própria bancada. O 

resultado foi um efeito cenográfico muito agradável, enfa-

tizado pela cuba de vidro transparente.

Projeto, Lizandra Maluf e Melissa Ferraz; louças e metais, Deca; piso,  
Marmoraria Arthus.
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Visual toscano
Atendendo ao desejo do proprietário e seguindo o es-

tilo da casa de veraneio do casal, em Gramado (RS), a suíte 

foi projetada inspirada na decoração toscana, que exalta 

cores e texturas. A arquiteta Karin Moraes inseriu pedras 

rústicas de basalto irregulares nas paredes e no piso, po-

rém, planas, polidas e em tamanho maior. Ambas recebe-

ram tratamento de verniz polipar. O restante das paredes 

recebeu revestimento de cerâmica, azulejos florais de alto 

brilho e espelhos, com exceção da área do chuveiro, que, 

para ter uma vedação adequada, ganhou marmoglass 

branco, também utilizado na confecção da bancada. O uso 

de esquadrias vermelhas na janela reforçou o estilo e evi-

denciou a área verde do belo bosque circundante.

Projeto, Karin Moraes; verniz polipar, Renner; cerâmica, Portobello; azulejos 
florais, Antigua; louças, Deca; metais, Altero; lâmpadas e luminárias, Lumini.   

amplo relax 
A criação de um lavabo que se transforma em spa atendeu ao 

desejo do jovem casal proprietário de ter um espaço de relaxamento 

na residência. Com portas articuladas, a área de banho abre-se tanto 

para a sala de visitas, quanto para o home theater, com um telão di-

recionado para a jacuzzi Eura Dupla. Os arquitetos Gabriel de Castro 

Magalhães e Luiz Cláudio Souza revestiram as paredes dos 8,37 m² 

com pedras portuguesas, usualmente utilizadas em pavimentação de 

calçadas. A ideia era trazer a sensação de área externa ao espaço dedi-

cado aos momentos de intimidade do casal. Harmonizado com piso de 

madeira cumaru, um móvel antigo comprado em embu das Artes (SP) 

foi adaptado como bancada, garantindo um toque rústico acolhedor. A 

iluminação consiste em luzes embutidas nos rasgos do forro com fitas 

de LED e um foco azul (lâmpada Par 20). <

Projeto, Gabriel de Castro Magalhães e Luiz Cláudio Souza; deque de madeira Pau D’arco 
e porta articulada (camarão) veneziana, Assoalhos Morumbi; piso de pedra de rio natural 
(box) e pedra portuguesa, Agrela Mármores; nicho de vidro Astro Vidraçaria; estantes de 
bloco de concreto (Solim), revestidas com tinta acrílica branca, Blocos Solin; aparador de 

madeira, loja em embu das Artes.
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