
aceSSórioS e projeToS De luxo para aBriGar oS carroS eM aMBienTeS 
DiFerenciaDoS, caDa VeZ MaiS, receBeM aTenção eSpecial.    

GARAGENS 
DOS SONHOS

Cheios de design, tecnologia e potência, os auto-
móveis são verdadeiros objetos de desejo e despertam 
grande interesse tanto no mundo masculino, quanto no 
feminino. Desde o primeiro modelo produzido na Amé-
rica do Norte por Henry Ford, em 1892, passando pelas 
máquinas da Lamborghini, Ferrari, McLaren e Porsche 
ou clássicos como Alfa Romeo, Morgan e Cadillac, to-
dos determinam um estilo de vida sofisticado e cheio 
de paixão.  
Como verdadeiros troféus, algumas pessoas procuram 
deixar seus carros mais próximos do cotidiano, proje-
tando ambientes em suas residências que aliem confor-
to e lazer, já que às vezes não é dado o devido valor 
aos pequenos prazeres da vida, como assistir um bom 
filme ou reunir-se com os amigos em um divertido ha-
ppy hour. Por isso, este novo conceito em garagens está 
ganhando cada vez mais proporções de destaque. 
Outro fator que cresce no mercado automobilístico é a 
parte de acessórios. Sensores, GPS, câmeras, softwares, 
comandos de voz e alertas garantem maior desenvol-
tura, segurança e design na hora de pegar no volan-
te. Grande parte dos produtos apresenta tecnologia de 
ponta e conquista consumidores do mundo inteiro.
Reunindo alguns destaques, a Art Concept Decor traz 
uma seleção com as principais novidades do setor e 
alguns projetos de renomados arquitetos e designers, 
para você se inspirar e curtir um pouco deste mundo de 
motores, velocidade e elegância. Aproveite!
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Estilo e Personalidade
Pensando nos momentos simples, os arquitetos Gabriel Ma-
galhães e Luiz Claudio Souza projetaram esta garagem bus-
cando traduzir o estilo de um homem de 40 anos, apaixona-
do por carros e por estar com os amigos apreciando o som de 
Bob Dylan. Compreendendo vários ambientes, o espaço da 
Casa Cor Bahia reúne também home theater, espaço gourmet 
e lavabo de forma contemporânea, acolhedora e com pratici-
dade por todos os lados. 
A base arquitetônica utilizada foi o piso de concreto que 
simula madeira cor tabaco, da Castelatto, fornecido pela 
Pavimenti. Nas paredes, três revestimentos se contrapõem: 
cimento queimado, da Helvética Revestimentos, tinta acrí-
lica fendi cor Caixa de Pandora, da Suvinil, e a geometria 
surpreendente cimentício Scaleno na cor branca, da Caste-
latto. Como destaque, diversas obras de arte com curadoria 
do artista plástico Ricardo Teixeira e fotografias de Fabrízio 
Fasano Jr. Para finalizar, a iluminação é pontual, focada e cria 
atmosfera íntima e aconchegante.
O projeto está cheio de possibilidades de uso e convergência, 
propiciando visitação interativa, agradável e forma um con-
junto que reflete a personalidade inovadora do homem atual.
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Design Moderno
Detalhes pontuais refletem o perfil e estilo do proprietário do loft, um ho-
mem moderno e apaixonado por carros, neste espaço personalizado que 
possui toda a ambientação em tons sóbrios e requintados. Projetado pelo 
arquiteto Ivan Wodzinsky, a atmosfera masculina está presente na utiliza-
ção do branco com detalhes em preto, assim como nas peças com detalhes 
brutalista, assinadas pelo designer Juliano Guidi, propiciando um toque 
especial ao espaço. Tudo isso, contrastando e, ao mesmo tempo, em har-
monia com o piso laminado preto que auxilia na sensação de aconchego.
O design moderno e sofisticado do Audi A1 branco blindado também se 
destaca nesta garagem integrada ao loft. O carro do proprietário agrega 
originalidade à decoração de maneira impactante e suas cores adaptam-se 
perfeitamente ao ambiente.
Dividindo o mesmo espaço, mas posicionada de forma atraente e elegan-
te, a cozinha apresenta móveis desenhados exclusivamente pelo arquiteto, 
conferindo ainda mais personalidade ao local.
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Cantinho Descontraído
O projeto foi criado especialmente para uma pessoa 
apaixonada por automóveis, que pode encontrar na 
sua garagem um ambiente descontraído para guar-
dar ferramentas e acessórios e até realizar reuniões 
com os amigos. 
A proposta de garagem que a designer Alessandra 
Lobo idealizou não é apenas um espaço para guar-
dar o carro, mas um local para poder aproveitar os 
pequenos prazeres e fugir um pouco do estresse 
e da correria cotidiana. Aproveitando a tendência 
“unplugged”, o local com 48,8 m² é simples e sem 
muita ostentação, apostando nas cores neutras com 
o uso de revestimento cimentício com movimento 
nas paredes e piso porcelanato na tonalidade de ci-
mento queimado, Versato. O mobiliário em couro, 
poltronas europeias, madeira lavada, tapetes Killin 
sobrepostos com liberdade e as luminárias espe-
ciais da Casamix e Bossa configuram este espaço, 
tornando-o confortável e atraente. 
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Garagem Múscial
O projeto desta garagem projetada pela arquiteta 
Deise Bigolin segue o conceito internacional de 
basement, uma proposta que vai além de ser um 
abrigo para os veículos, mas um verdadeiro refúgio 
familiar.
A área de 90 m² apresenta elementos minimalistas 
e muito sofisticados com pisos e revestimentos com 
tecnologia de impressão em alta definição. A preo-
cupação ambiental também está inserida, como na 
vedação das paredes em DryWall, que é resistente à 
umidade, reduz a quantidade de cimento utilizado 
e reduz o tempo de execução.
Com revestimento de pastilhas de ouro e platina, as 
paredes são luxuosas e recebem destaque no espa-
ço. Para complementar, há a utilização de materiais 
com emissão de carbono compensado, resultando 
em um contraste sutil entre o luxo e o rústico. Além 
disso, a mistura equilibrada de elementos e texturas 
diferenciadas acontece de forma harmônica e atual.
Instrumentos como bateria, violão, guitarra e baixo 
também ganharam evidência na decoração, no me-
lhor estilo “garage band”.
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Espaço de Lazer
Muito mais que um espaço para os carros, um local de la-
zer e entretenimento. Para quem adora seus veículos e de-
seja reunir tudo o que mais gosta junto deles, esta garagem 
é o ideal, seja para assistir televisão, jogar poker com os 
amigos, trabalhar ou degustar um bom vinho. No mesmo 
ambiente home theather, espaço gourmet, adega, mesa de 
jogos e, ainda, um escritório compõem o Studio Garagem de 
130 m², projetado pela arquiteta Viviane Dománico para a 
Casa Cor Brasília. 
O revestimento do piso e das paredes, SEBBA, com destaque 
para o porcelanato que imita a pedra Pirenópolis, em um 
processo de impressão de foto da pedra na peça cerâmica, 
com incrível textura e a vantagem de ser ecologicamente 
correta. 
A modernidade do espaço apresenta-se a partir dos móveis, 
Basílio, com peças sob medida em laca, corian, laminados 
e dobradiças Blum. A estante e o nicho suspenso com seis 
metros de comprimento dão toque especial ao projeto. 


