Templos de bem estar,
banheiros com mais
espaço são fonte para
revigorar as energias

Salas de

banho

Com a correria e o estresse da vida
moderna, ter um espaço para relaxamento na própria casa tornou-se um
luxo essencial. Por isso, os banheiros, de
meros ambientes destinados à higiene
pessoal, foram elevados ao status de salas de banho. Esse conceito remete ao
cômodo que, além do básico “ducha e
sanitário”, inclui itens como hidromassagem, spa, ofurô, cubas duplas, televisores e até equipamentos de ginástica.

Por Marcéli Faleiro
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Como explicam os arquitetos Gabriel Magalhães e Luiz Cláudio Souza, a
diferença básica entre os dois ambientes é que as salas de banho geralmente contam com maior extensão. “Além
disso, pelo fato de terem um status
mais elevado, acabam por receber revestimentos e materiais mais nobres e
suntuosos do que os banheiros”, afirmam.
O arquiteto Maurício Karam completa, dizendo que as salas de banho integram vários ambientes, de forma que
cada um ofereça uma função. Há locais
distintos para banho, lavatório, banheira e maquiagem, por exemplo. Em sua
opinião, o grande atrativo é justamente a possibilidade de novas experiências
com o corpo e cuidados pessoais em um
espaço mais agradável.
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Elegância e funcionalidade devem
ser as grandes características do cômodo. O segredo para compô-lo bem é investir em iluminação planejada, móveis
práticos e revestimentos de texturas leves. Afinal, o conjunto precisa imprimir
uma sensação de acolhimento para seus
usuários. Os projetos de salas de banho
geralmente contam com o melhor da
tecnologia em cada detalhe.
Karam indica a utilização de luz
pontual em locais como a área de maquiagem e lavagem facial, e luz indireta nos demais espaços. “Até mesmo as
iluminações coloridas podem proporcionar conforto visual e deixar o clima
mais aconchegante”, recomenda o arquiteto. Para ele, tons sóbrios, como
branco, bege, cinza, preto e marrom
são os mais apropriados.
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Já Gabriel e Luiz Cláudio alertam
para o cuidado com os excessos. De
acordo com eles, as salas de banho devem primar por uma estética suave, que
transmita sobretudo bem estar. Cuidados com ergonomia e segurança, para
evitar escorregões e quedas, também
devem ser levados em conta na hora de
escolher os revestimentos.
Logo, materiais naturais e porosos
têm vantagem em relação aos lisos e
polidos. Quanto à decoração, o cômodo pede glamour e requinte. Aqueles
mais luxuosos podem conter, inclusive,
cabines com várias duchas, cromoterapia, rádio e até sistema para atender ao
telefone diretamente do local.
Certamente, o banheiro com mais
espaço é uma tendência aprovada pelos consumidores e, aos poucos, vem
crescendo em importância nos projetos
de imóveis. Quem já possui um em casa,
tem o privilégio de aproveitá-lo como
recinto particular de relaxamento, intimidade, beleza, conforto e lazer.
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Sombra e
água fresca
Inspirado no convés dos navios,
o deck de madeira é uma opção que
revela bom gosto e tradição. Áreas externas e no entorno de piscinas construídas com esse material tornam-se
um convite ao lazer, pela beleza exuberante que apresentam. De maneira
delicada, o deck de madeira é o único
capaz de equilibrar os aspectos rústico
e moderno.
A empresária e designer de móveis
Renata Ferro afirma que esse tipo de
deck sempre foi uma tendência mundial. Segundo ela, estão disponíveis no
mercado inúmeras alternativas, que
variam em espécies e modelos. O deck
de madeira é o mais indicado para piscinas e ambientes externos, pelo fato
de não reter água nem calor sobre o
piso. É mais seguro, portanto, devido
ao seu caráter antiderrapante.
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Para a instalação, vários cuidados
devem ser observados. A escolha da
madeira e do local (de preferência, áreas onde já exista um contra piso) são
alguns deles. Conforme a designer de
interiores e empresária Jô Hirata, destaque deve ser dado ao ipê por sua resistência: “Contém resina natural contra cupins e poros mais fechados, que
evitam empenamento e absorção de
água”.
Cumaru e itaúba podem ser outras
escolhas. Todas sempre certificadas,
priorizando a qualidade, com o fim de
suportar as intempéries. Já para assentar o material, Jô indica o tarugamento
de até três centímetros de altura, com
sistema de escoamento que evite o
contato com a água. Isso garante durabilidade, possibilitando ao produto
uma melhor respiração.

Clássico, o deck de
madeira é a escolha
preferida para áreas
de piscina
Por Marcéli Faleiro

Depois de instalado, é necessário
lembrar que o deck de madeira exige uma manutenção periódica. “A
madeira é um produto natural e vivo,
por isso está sujeito à variação de cor,
textura e volume”, destaca Renata
Ferro. De acordo com a exposição ao
sol, o deck pode demandar raspagem
e aplicação de revitalizantes, como
Foto Xico Diniz
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cera incolor, óleo de peroba ou verniz. O período é variável, mas a atenção deve ser redobrada para garantir
sua beleza.
Por isso mesmo, a designer Jô
Hirata reforça que, ao optar pelo
deck de madeira, a pessoa deve estar
consciente das responsabilidades: “Se
não tiver o cuidado de fazer as manutenções periódicas, melhor ficar
com os decks de cimento, plástico ou
PVC”. Existem no mercado diversos
materiais que imitam a aparência da
madeira. Entre os benefícios, eles têm
fácil instalação, boa durabilidade e o
fato de não requerer manutenção.
Apesar disso, como qualquer
outro tipo de piso, irão se desgastar
ao longo do tempo. Ao contrário da
madeira, deverão ser trocados e não
revitalizados. Por isso, a empresária
Renata defende: “Quando plantamos
grama no jardim, sabemos que teremos de podar. Da mesma forma, a
madeira precisará ser sempre revitalizada. Mas é para a vida toda”.
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