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O novo
quarto de

hóspedes
Disfarçado, ele pode ser parte de um home office
ou servir de sala de TV. O mais importante é o ideal
de receber bem, que permanece

Organizar sua casa para acomodar alguém é sempre uma tarefa que
requer cuidado, carinho e dedicação.
Seja porque o ideal é impressionar
positivamente o convidado ou pelo
simples fato de que é preciso tempo para que os ambientes fiquem
receptivos e agradáveis. Já que nem
sempre as medidas das casas e apartamentos proporcionam espaço para
um quarto de hóspedes, a ideia é
transformá-los em ambientes multifuncionais - que vão servir à família e
aos visitantes. Esses espaços podem
ser desde home office até o home
theater, o importante é que apresentem soluções funcionais e estejam
prontos para receber com conforto e
tranquilidade.
A estante de laca acetinada
branca, além do design moderno,
ocupa pouco espaço e ainda
assim abriga livros, impressora
e documentos – sendo um apoio
para a função home office. Um
acervo prático, que acompanha o
décor do projeto
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Visita relax
Visita
relax

No projeto idealizado pela arquiteta Camila Gazola, a família
ganhou um espaço prático que une quarto de hóspedes e home

office com um clima zen e aconchegante. Dentro dos 8 m², bancada, cama com futon – ambos de MDF na cor ameixa-negra – e
estante formam um ambiente ideal para desfrutar de um momento mais relaxante. No dia a dia, o futon é um espaço para descanso e leitura; já quando a família recebe visitas, pode se tornar uma

cama de casal. “Como o ambiente é multifuncional, o futon ficaria mais bonito do que uma cama convencional e é mais prático
do que um sofá-cama, já que não é preciso abrir e fechar”, explica
Camila. As almofadas trazidas da Índia e os quadros vindos de
Paris pontuam a decoração com ares do mundo – tão bem-vindos
quanto os hóspedes que por ali passam.
Projeto, Camila Gazola; marcenaria da bancada e da cama, Masisa; tinta das paredes, Suvinil (D168 fosca); piso, Made Pisos; cama, bancada e estante (execução), Hoffmann Design;
futon, Sandra Penteado; almofadas, acervo pessoal e Tok&Stok; iluminação, Decorlight;
cadeira, Tok&Stok; decoração, Etna, Tok&Stok e acervo pessoal.

Com decoração
contemporânea, a iluminação
foi projetada de acordo
com o layout para manter o
ambiente clean. Forro de gesso
e lâmpadas bem distribuídas
contribuíram para tornar o
espaço mais amplo e iluminar o
piso de laminado de madeira
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Intercâmbio
mundo
Intercâmbio com
com oo mundo
Descolado e receptivo tanto às pessoas quanto às

mais variadas possibilidades de uso, o ambiente de 27

m² foi desenvolvido pelo arquiteto Gerson Dutra de Sá.

O sofá-cama, em chenille, recebeu
tratamento impermeabilizante, que o
protege do uso. Para deixar o ambiente
ainda mais aconchegante, projetor e telão
tornam a recepção completa e confortável

Aintenção era mesclar sala de jogos, de estudos, home

theater e quarto de hóspedes – esses vindos do mundo
inteiro, já que a família acomoda estudantes de intercâmbio. Dentro do conceito, privilegiou-se cores, design
e sofás multifuncionais, que viram cama e armário com
cabideiro. “O espaço atende bem a ideia de receber
intercambistas e ainda abriga toda a família para uma
seção de cinema. Trata-se de um canto que comporta
estudos, diversão e hospedagem, tudo bem distribuído
e com conforto físico e visual”, detalha Gerson. A decoração moderna – com videogame, globo e muitos livros
– privilegiou o uso de cores, sem excesso, ressaltado pelo
piso em assoalho de madeira cumaru com aplicação de
verniz semibrilho, e pela iluminação cênica apropriada a
estudos e lazer, com a automação de várias cenas.
Projeto, Gerson Dutra de Sá; mobiliário, Artefacto e Bontempo; tapetes, By
Kami; tinta, Suvinil (Z-076 fosca acrílica); iluminação, Wallamps; persianas,
Uniflex; automação, HT solutions; almofadas, Artefacto.
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Os móveis de laca, nas cores amarelo e azul-turquesa,
e o laminado amadeirado são de fácil limpeza e
durabilidade – ideal para um espaço que será habitado
por muitos adolescentes

Sutileza eedesign
Sutileza
design
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O piso de madeira ipê, original
do apartamento, sofreu um
processo de envelhecimento
para ter o tom esbranquiçado e
seguir o padrão de tonalidades
claras do quarto

As mesinhas e o abajur de
acrilico ampliam o espaço
e agregam sofisticação,
deixando o espaço com
ar jovial

A cadeira Bertoia traz um pouco
de design, equilibrando
o décor delicado

A cama, de madeira laqueada
na cor branca, entra em
harmonia com a bancada de
estudo e a de TV, ambas de
MDF revestido em laca branca

O projeto dos arquitetos Gabriel Magalhães e Luiz

tir da ideia de se fazer um quarto leve, foi capaz de gerar

Carlos Souza foi montado para receber e acomodar, de

aconchego para uma garota de 20 anos, mas sem dei-

forma aconchegante, a filha do casal proprietário, que

xar o ambiente infantilizado. Parte dos móveis – como a

não mora em São Paulo e os visita frequentemente. “A

cama e os nichos de MDF – foram reaproveitados tanto

ideia é que, quando a garota estivesse na cidade, se sen-

do apartamento anterior da família quanto do antigo

tisse literalmente em casa. Por isso, foram adotados os

proprietário do imóvel, como guarda-roupas e piso. “A

tons femininos e as formas delicadas”, detalham os pro-

partir disso, acrescentamos elementos decorativos, como

fissionais. Além disso, a família costuma receber muitas

o papel de parede, as mesinhas de acrílico e a bancada

visitas durante o ano, principalmente de familiares. Com

de estudos”, finalizam Gabriel e Luiz Carlos.<

10 m², o espaço ainda contempla uma bancada para
estudos, televisão e uma cama auxiliar, mostrando que,
sim, sempre cabe mais um. A decoração, pensada a par-
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Projeto, Gabriel Magalhães e Luiz Carlos Souza; bancada (execução), Edvaldo
Nascimento Marceneiro; mesa lateral vermelha, Studio Nada se Leva; mesa
lateral transparente, Firma Casa; futons, Futon & Co.; almofadas e papel de
parede, Celina Dias; abajour, Kartell; luminárias, Philips; enxoval, Armazem
Paludetto; decoração e cadeira, acervo do proprietário.

