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QUARTOS

NEUTRO E JOVIAL
A proprietária deste apartamento 
queria deixar o quarto do casal, de 
13 m², com uma atmosfera mais 
jovem e convidativa. Para atender 
ao desejo da cliente, Anna Fasano 
apostou na paleta de tons neutros e 
na pintura das paredes em duas faixas 
horizontais, que alongam o ambiente. 

5. Cortina em 
voil, com prega 
americana, traz 
delicadeza e 
aconchego

6. Parede 
bicolor, em faixa 
horizontal, ajuda 
a alongar o 
dormitório
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AMPLITUDE E LEVEZA
O desejo do morador era ter 
um quarto amplo e neutro. 
Com base nessas premissas, 
o escritório Sesso & Dalanezi 
demoliu o closet que era 
separado do dormitório 
e integrou os espaços, 
formando um único ambiente. 
A amplitude longitudinal 
dos armários é ainda mais 
destacada graças às portas em 
espelho. Para a iluminação, 
a solução foram trilhos, uma 
vez que por se tratar de um 
apartamento antigo, não havia 
possibilidade para rebaixos em 
forro de gesso. O predomínio 
do branco só é quebrado por 
pequenas intervenções em 
sobretons de cinza e preto.

TONS DE CINZA
Elaborada pelo escritório Bianchi & 
Lima, esta suíte tem como destaque 
a parede em tijolo Travertino Anticato, 
que realça ainda mais a cabeceira 
estofada em suede azul marinho. 
Armários, colcha e almofadas surgem 
em tons de cinza, uma cor versátil, 
moderna e relaxante.
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3. Parede de 
tijolos, super 
em alta, 
confere um 
toque rústico e 
contemporâneo

4. Porta 
espelhada, 
sempre 
ótima 
solução para 
ampliar 
ambientes 
menores

7. A 
iluminação 
em trilho é 
moderna e não 
exige rebaixo 
de gesso
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TONS TERROSOS
A arquiteta Carolina Mancini criou um 
ambiente aconchegante e propício 
ao relaxamento. Toques étnicos foram 
conferidos graças a objetos garimpados 
em viagens ao Oriente Médio. Sobre 
a cabeceira,  a parede foi preenchida 
com gravuras coloridas e bem 
femininas. A escolha dos detalhes em 
vermelho, além de ser um pedido da 
esposa, segue os preceitos do feng shui 
– é a cor da paixão e melhora o astral.

ESTILO HYGGE
Seguindo o conceito 
escandinavo, a arquiteta 
Duda Senna optou por um 
quarto de linhas simples e 
que valoriza o aconchego. 
O porcelanato com 
aspecto de madeira 
clara e a marcenaria 
toda em branco reforça 
o minimalismo e a 
neutralidade.

10. Textura 
de cimento 
queimado, que 
dispensa o uso 
de cabeceira

11. Escada recostada 
na parede, que tem 
função decorativa e 
serve de apoio para 
pendurar mantas, 
lenços e pequenas peças
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EM NOME DO 
BEM-ESTAR
Repaginado pelo 
escritório MAB 3, este 
dormitório ficou mais  
contemporâneo e 
funcional. Destaque para 
a cabeceira alta que é 
em couro com palha 
de seda, e tem criados 
mudos engatados. O 
tapete e as almofadas 
conferem o aconchego 
e o conforto que o 
ambiente pedia.NOVO LAYOUT

O quarto do casal já possuía armários e tinha um espaço 
limitado. Por isso, o arquiteto Maurício Karam criou um painel 
em madeira de pau-ferro no centro dos guarda-roupas, que 
por sua vez foram pintados de branco para deixar o ambiente 
mais leve. O contraste de tons direciona os olhares para a 
nova cabeceira, que ficou moderna e elegante.

14. Cabeceira alta, 
que se estende às 
paredes laterais, 
enfatiza sensações 
de conforto e 
relaxamento

15. Painel em 
pau-ferro forma 
uma espécie de 
caixa onde fica 
acoplada a cama
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CLÁSSICO REVISITADO 
No dormitório executado pela 
Ah!Sim, elementos como 
as boiseries nas paredes, a 
cabeceira em veludo capitonado 
e o lustre de cristal compõem 
uma atmosfera clássica e 
elegante.  Em contraponto, 
o tambor que faz às vezes 
de mesa lateral e a estampa 
do pufe trazem um ar de 
contemporaneidade ao projeto.

17. Tambor 
como apoio, 
um toque de 
modernidade e 
despojamento

16. Cabeceira 
em capitonê, um 
clássico que é 
sinônimo de luxo 
e conforto
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CONFORTO TOTAL
Desejando um espaço 
confortável, com cores 
neutras e iluminação 
indireta, o casal buscou a 
Casa Trio para transformar 
o projeto em realidade. A 
cabeceira dividida em três 
partes é a protagonista do 
dormitório, misturando 
estofado, espelho e painel 
ripado de marcenaria. O 
escritório posicionou ainda 
uma penteadeira no painel 
em frente à cama, para que a 
moça pudesse organizar seus 
itens de maquiagem. 

DÉCOR CONTEMPORÂNEO
No projeto de reforma e ampliação desta suíte, 
a moradora pediu um ambiente elegante e 
que ao mesmo tempo trouxesse o conforto e o 
aconchego que todo dormitório merece. Para 
isso, a arquiteta Andrea Pontes combinou o preto 
dos móveis com os tons de cinza que revestem 
as paredes e o painel da cabeceira. O piso 
vinílico, por ser atérmico, permite um contato 
suave e quentinho com os pés. O suporte da 
TV, giratório, possibilita que ela seja assistida de 
pontos diferentes do quarto. 

18. Cabeceira em 
três níveis, combina 
estofado, espelho e 
painel ripado
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IRREVERÊNCIA
Projetado pela Arq|Tips para um jovem que 
mora com a namorada, este quarto tem 
mood despojado baseado na boa mescla de 
rústico e urbano. O destaque fica por conta 
do grande quadro amarelo, que traz volume 
e cor, em contraste com a parede em 
cimento queimado e o painel em madeira 
de demolição. 
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21. TV em suporte 
giratório, para ser 
vista de qualquer 
ponto do quarto

22. Piso vinílico, 
atérmico, favorece 
o conforto

20. Painel em madeira de demolição, 
usado para fazer a função de cabeceira

19. A foto na parede 
traz cor, volume e 
uma boa dose de 
despojamento


