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15 coisas que toda casa dos sonhos deve ter
Alguma vez na vida você já pensou em como
seria a casa dos sonhos? Dos SEUS sonhos?
Para alguns essa casa é grande e luxuosa,
para outros, uma casinha rústica em algum ponto
distante do planeta.
Sonhos são algo extremamente pessoal e, por
isso mesmo, dificilmente um dia haverá um consenso capaz de definir com exatidão como seria
essa tal da casa dos sonhos.
Mas os irmãos Jonathan e Drew Scott (sim,
eles mesmos, do programa Irmãos à Obra), têm
algumas ideias que ajudam a entender quais são
as coisas que toda a casa dos sonhos deve ter.
No livro “Dream Home” (Casa dos Sonhos, em
português), a dupla de irmãos indica 10 itens que
são o sonho de consumo nos lares americanos.
E que muito provavelmente pode fazer parte do
seu imaginário da casa dos sonhos também.

Se uma suíte máster com banheiro já é bom,
imagina agora acrescentar um closet integrado
a esses ambientes? Ao contrário de um armário
convencional, o closet permite organizar melhor
as peças de roupas, acessórios e sapatos, além
de favorecer a visualização de tudo aquilo que
você tem, facilitando sua rotina diária. O closet
não precisa ser gigante, um modelo pequeno com
espelho, um tapete aconchegante, um banquinho
e prateleiras já cumprem muito bem a função.
9 - Quarto de hóspedes aconchegante.

Um quarto de hóspedes aconchegante é a
prova de que sua casa foi pensada para receber
bem as visitas. Essa é uma maneira incrível de
demonstrar carinho com aqueles que passam pela
sua casa. Não é à toa que o item está na lista
1 - Sala ampla, aberta e integrada.
de coisas que toda casa dos sonhos deve ter. O
quarto de hóspedes dos sonhos deve ter uma
O conceito de casas abertas e integradas não boa iluminação natural, roupas de cama macias e
é de agora. Essa ideia remonta ao período mo- cheirosas e um armário à disposição das visitas.
dernista, que surgiu no inicio do século XX. Mas Se puder contar com um banheiro, melhor ainda.
para os irmãos Scott, essa maneira de organizar
os ambientes nunca foi tão desejada pelas pes10 - Área externa com deck e piscina.
soas. Segundo eles relatam no livro, esse é o
sonho de 9 entre 10 americanos. A integração,
Uma casa com área externa espaçosa, deck
especialmente entre os ambientes sociais da casa, e piscina é o sonho de praticamente todo brapermite que a família aumente a convivência, já sileiro. Nosso Brasil tropical super combina com
que é possível, por exemplo, ficar de olho no que essa visão idealizada da casa perfeita. Por isso,
as crianças estão fazendo enquanto os pais estão vá fundo nessa ideia! Hoje em dia o que não
na cozinha.
falta são opções de piscina para casas, desde as
menores até as mais luxuosas. Isso sem contar
2 - Sala de cinema / TV.
nas opções como jacuzzi, ofurô e borda infinita.
Tudo para deixar o seu sonho de ter uma casa
A sala de cinema e TV é um plus que com com piscina ainda mais completa.
certeza agrada a maioria das pessoas, afinal, em
tempos de streaming quem é que não ama a ideia
11 - Acessórios e eletrodomésticos bode se jogar no sofá para maratonar uma série? nitos.
Esse tipo de ambiente é totalmente pensado para
oferecer o máximo de conforto e uma excelente
A gente não quer só acessórios e eletros que
qualidade de som e vídeo. Para dar vida a um funcionem. Queremos eletros bonitos e que agreespaço como esse, a dica é investir em cortinas gam estilo ao décor. Certo? Por isso, ao escolher os
blackout, sofá retrátil e reclinável, uma TV de tela seus eletrodomésticos procure aqueles que mais
grande e, é claro, um sistema de som completo. combinam com o seu estilo decorativo, mas sem
deixar de lado suas funcionalidades. Outro ponto
3 - Cozinha com muito balcão.
fundamental na escolha dos eletrodomésticos diz
respeito à eficiência energética desses aparelhos.
Em tempos de casas pequenas, desfrutar de Em tempos de sustentabilidade e cuidados com o
uma cozinha com balcões extras é realmente um planeta, optar por eletros com baixo consumo de
sonho. Para os irmãos Scott, os balcões nunca energia é, sem dúvida, a melhor opção.
são demais, uma vez que eles são extremamente
práticos, úteis e funcionais no dia a dia. Sobre eles
12 - Garagem para curtir (não só para
é possível preparar as refeições, servir lanches, guardar carros)
oferecer um local para as visitas se acomodarem,
entre outras funções. Por isso, se estiver planeE se a casa dos sonhos tivesse uma garagem
jando a casa dos sonhos, considere incluir esse que servisse muito mais do que apenas para
item na sua lista.
guardar carros? Nesse tipo de casa, a garagem
é multiuso. Pode ser usada como uma extensão
4 - Ilha na cozinha.
da casa para as mais diversas atividades, indo
desde um ambiente extra para reuniões e pequeA ilha na cozinha pode ser mais funcional do nos eventos até um estúdio ou ateliê de artes. O
que você imagina. Ela pode servir como espaço importante é pensar nesse espaço como algo que
adicional para instalação de armários, um espaço pode ser melhor aproveitado por toda a família.
para acomodar banquetas e servir como balcão Outra maneira muito interessante de aproveitar o
de refeição ou, apenas, um lugar a mais para espaço da garagem é instalar armários, nichos e
preparar os alimentos.
prateleiras para guardar as mais diversas coisas
Mas tudo isso é claro com uma boa dose de que você tem em casa.
estilo e elegância para a decoração.
13 - Varanda gourmet.
5 - Despensa separada.
Cozinhar em casa virou uma tendência. Seja
Ter um espaço da casa reservado apenas para por conta dos tempos pandêmicos, seja por um
a despensa não é algo comum na casa dos brasi- gosto pessoal. O fato é que as varandas gourmet
leiros, mas é super recorrente nos lares america- conseguem unir o melhor dos dois mundos: recepnos. A ideia é contar com um micro cômodo onde cionar bem os convidados, ao mesmo tempo em
é possível guardar e organizar todos os itens de que se tem um espaço para cozinhar. A varanda
alimentação que você traz do mercado, além de gourmet é uma área de socialização, descontração
produtos de limpeza e higiene. E qual a vantagem e relaxamento que também deve estar na lista de
disso? A despensa torna tudo mais prático, desde coisas que toda casa dos sonhos deve ter.
a visualização dos produtos até a organização.
Por isso, ela faz parte da lista de coisas que toda
14 - Jardim fácil de cuidar.
casa dos sonhos deve ter.
Um contato mais próximo com a natureza tam6 - Bastante espaço de armazenamento bém tem sido algo muito valorizado nos tempos
(armários).
modernos. Mas ao mesmo tempo é importante
que esse espaço de conexão seja simples e fácil
Quem não sonha com espaços extras de arma- de cuidar, afinal, não é todo mundo que tem mãos
zenamento? Na casa dos sonhos esses espaços de jardineiro ou tempo livre na agenda para se
existem e de modo muito inteligente. Os irmãos dedicar às plantas. O ideal, nesse caso, é apostar
Scott sugerem que áreas até então inutilizadas em plantas rústicas e de fácil manutenção. Felizpassem a ser consideradas como armários. Isso é mente, nosso país tropical é um celeiro de diverextremamente relevante em casas pequenas. Um sas espécies desse tipo, basta escolher aquelas
bom exemplo é usar o espaço embaixo da escada que mais gosta.
ou adaptar nichos e compartimentos extras no
closet e até na garagem.
15 - Uma pequena horta.
7 - Suíte máster com um grande banheiSe a sua casa dos sonhos tem espaço para
ro.
uma varanda gourmet, então ela também precisa
ter uma pequena horta para proporcionar uma
Pode parecer ostentação para algumas pesso- experiência gastronômica completa.
as, mas o fato é que uma suíte com banheiro é
Uma hortinha no quintal significa ostentar
um daqueles luxos que todo mundo deveria ter. temperos, ervas e hortaliças sempre frescos e
Imagina poder relaxar em uma banheira quenti- orgânicos. Isso sem falar que elas agregam um
nha e sair de lá direto para a cama? Um sonho! charme indescritível e aconchegante para qualquer casa. Aproveite esse espaço também para
8 - Closet.
relaxar a mente depois de um dia de trabalho.

10 dicas práticas para decorar e
DICAS DE
aproveitar melhor sua varanda DECORAÇÃO
móveis externos. É por isso que os puffs são
uma escolha segura de investimento para qualquer área da sua casa – inclusive as varandas.

Uma das comodidades mais importantes
para donos de casas e apartamentos são as
varandas. Uma varanda bem planejada consegue transformar qualquer área ao ar livre,
ainda que seja pequena. Caso você seja sortudo o suficiente para ter uma varanda, tirar
o máximo de proveito do espaço é algo que
deve a si mesmo. Isso significa ir além do que
colocar simplesmente uma cadeira de balanço
na área e deixar por isso mesmo o espaço. Não
importa o quão pequena seja a sua varanda, o
seu potencial de design sempre será alto. Se
estiver em busca de ideias para varandas, é só
continuar lendo para encontrar dicas práticas e
úteis para decorar e aproveitar melhor a área.
1. Adicione uma mesa pequena
Uma mesa pequena e uma cadeira confortável são tudo de que precisa para ter o melhor
café da manhã na sua varanda. Dê preferência
a modelos dobráveis para facilitar a sua vida
caso precise guardar a mesa por algum motivo.
2. Invista em assentos embutidos
Além de mesas dobráveis, dá para aumentar
a metragem quadrada da sua varanda com bancos embutidos. Uma vantagem desses modelos
é que dificilmente terá que se preocupar com
fortes ventos a mover os móveis de lugar.
3. Adicione vegetação
Adicione vida à sua varanda com uma decoração verde escolhendo espécies exuberantes e
criando a sensação que você sempre quis de ar
fresco e natureza no seu lar. Vá além e crie para
a sua família uma horta caseira com ervas para
incrementar as suas receitas favoritas. Escolha
um cantinho reservado para colocar pequenos
vasos de alecrim, salsinha, coentro, manjericão
e outras plantas de sua escolha.
Caso sua varanda não tenha realmente
tanto espaço assim, você pode criar uma horta

vertical. Dá para pendurar os vasos de plantas
na lateral da rede de proteção da sua varanda
(caso tenha uma) ou na porta que dá acesso
à sua varanda. Você sentirá o frescor da brisa
ao ar livre e ainda o perfume das ervas para
tornar qualquer momento mais especial.
4. Priorize os puffs
Os puffs são maravilhosos porque podem
se adequar perfeitamente a qualquer espaço.
Acrescente puffs coloridos na varanda do
quarto dos seus filhos para que eles possam
passar tardes confortáveis de verão no frescor
do ar livre conversando com amigos. Até um
jantar romântico pode ser criado com puffs e
luzes de velas ao seu redor e ao redor de quem
ama.
O melhor dessas almofadas práticas e úteis é
que suprem a necessidade de investimento em
móveis para exteriores mais caros. Isso é especialmente importante no caso de apartamentos
para alugar. Quando falamos em imóveis para
locação, fazer mudanças ou investir em móveis
específicos acaba não valendo muito a pena.
Você provavelmente pode acabar se mudando
uma hora ou outra e, talvez, na casa que passe
a morar, não tenha uma varanda para colocar

5. Compre um tapete
Essa pode não ser uma escolha óbvia se você
parar para pensar que qualquer tapete pode se
encher de poeira estando exposto o dia todo
ao ar livre. No entanto, pode ser uma opção
excelente para os seus filhos que insistem em
sentar no chão da varanda para aproveitar o
“ar fresco” em um dia quente de verão. Além,
claro, de um tapete poder decorar o ambiente
com mais elegância e charme. Como se trata
de uma área externa, exposta ao sol e a intempéries, vale investir em um material de tapete
mais resistente às mudanças climáticas.

Boiserie: o que é
e como usar

Pode até ser que você
não saiba o que é boiserie,
mas com certeza já viu
alguma vez e se encantou
com o charme que essa técnica pode dar na decoração
dos ambientes. Por isso,
confira nosso post até o
final para você saber o que
é boiserie e como utilizá-lo
para valorizar os ambientes
e aproveite para se inspirar
com muitas fotos.

arabescos. E assim como
na decoração moderna,
no ambiente clássico com
boiserie também pode-se
abusar das cores, mas para
isso é imprescindível que
haja harmonia em todo o
ambiente.

Uma dica muito importante para quem pretende investir em boiserie é
observar qual a altura do
pé direito da casa, porque
O que é boiserie?
como essa técnica possui
Bom, para quem ainda recortes ela pode acabar
não sabe, boiserie, lê-se achatando o ambiente, por6. Use a parede!
Lembra-se da dica que demos sobre a horta boaserrí, é um tipo de tanto, em casas com o pé
moldura de parede que direito mais baixo é imporcaseira, que pode se transformar em uma horta garante um charme todo tante pensar bastante se
vertical? Essa é apenas uma forma de apro- especial para o ambiente. vale a pena ou não investir
veitar o espaço que tem verticalmente na sua A boiserie começou a ser nessa técnica.
varanda! Obras de arte podem ser incluídas na utilizada pela realeza na
Outra dica para quem
decoração, além de cordões luminosos (sim, do França por volta do século
XVIII,
além
de
ajudar
com
vai
usar boiserie gesso ou
tipo daqueles de Natal!) para tornar o ambiente
o isolamento térmico, essa boiserie poliuretano em
mais aconchegante e iluminado. Esse último moldura de parede também casa é investir em rolo de
item nos faz, inclusive, passar para outra dica era e ainda é sinônimo de pintura com tinta acrílica.
bastante interessante.
elegância para os cômodos. Esse tipo de tinta ajuda
Além da moldura de no acabamento e deixa a
parede feita em madeira, moldura mais resistente, o
7. Ilumine-se
também é possível encon- que consequentemente faz
trar boiserie gesso, boise- com que dure mais e fique
rie poliuretano e também bonita por mais tempo.
boiserie feita em cimento.
Os mais tradicionais são os
Uma dica de decoração
boiserie gesso, porém, cada para quem tem boiseries
um possui as suas próprias na parede e quer deixar o
características e por isso ambiente mais moderno
é bom pesquisar bastante e descontraído é utilizar
antes de se decidir por qual quadros, os boiseries dão
tipo de boiserie instalar em um efeito de moldura para
sua casa.
os quadros que garantem
Afinal, qual o melhor uma decoração ainda mais
material para fazer boi- bonita e original, assim
serie? Apesar do boiserie como você pode observar
gesso ainda ser o mais utili- a sala de estar abaixo.
zado, o boiserie poliuretano
também vem ganhando
Assim como os quadros,
Dê luz à sua varanda com lanternas exter- muitos clientes, pois esse os móveis e as luminárias
material pode ser aplicado com design moderno tamnas!
Elas podem ser arandelas, luzes de corda tanto em ambientes úmidos bém são perfeitos para
(varal de luzes) ou luminárias pendentes de como nos mais quentes, levar um toque contemtambém é possível encon- porâneo para ambientes
acordo com o seu estilo decorativo preferido. trá-lo em diversos modelos com boiserie. Além disso,
As suas reuniões noturnas entre familiares e e a principal vantagem também é mais interesamigos nunca mais serão as mesmas!
do boiserie poliuretano é sante quando a moldura
que sua instalação é muito de parede é pintada na
rápida e sem todo aquele mesma cor da parede, pois
8. Crie um bar privativo
Há várias formas de criar uma área pequena transtorno de poeira que as o cômodo fica sem excesso
molduras de gesso sempre de informação, mas pode
para coquetéis e onde haja à disposição das causam.
sim pintar a moldura de pasuas visitas bebidas para que todos possam
rede em um cor diferente,
apreciar. Você pode comprar um carrinho de
Dicas de decoração mas é importante escolher
uma que não tenha muito
bar para dispor garrafas de whisky ou uma es- com boiserie
A principal observação contraste com a parede
tante de madeira escura para os seus sabores
que você precisa fazer an- em si, assim o ambiente
de cachaça preferidos.
tes de colocar a técnica não corre o risco de ficar
Há alguns modelos de carrinho de bar que boiserie na sua casa é qual sobrecarregado.
também funcionam como uma mesa onde pode o estilo de decoração o amcriar seus drinks prediletos para companhias biente terá, porque a técniApesar do boiserie seespeciais. E enquanto todo o mundo circula ca boiserie é bem clássica e rem mais encontrados em
diante de si, você vê as pessoas da sua varanda é importante que ela fique cômodos como quarto e
desfrutando das suas melhores bebidas ao lado harmônica com o restante sala, é possível utilizá-los
da decoração do cômodo. em todos os cômodos da
só de quem realmente gosta.
Hoje já é possível en- casa, desde a cozinha até
contrar o boiserie gesso o banheiro, só é importante
9. Dê a si mesmo mais privacidade
com um estilo mais con- escolher o material mais
Se a sua varanda fica muito próxima à do temporâneo, perfeito para indicado, como o boiserie
seu vizinho, oculte a visão externa do seu imó- quem quer investir nessa poliuretano ou mesmo o
vel com plantas altas, como o bambu, a fim de técnica, mas não quer dei- boiserie gesso e também
xar de lado a modernidade escolher um acabamento
criar uma parede natural. Você pode também na decoração. Para am- para a moldura de parede
pendurar cortinas de bambu que possam ser bientes modernos e com que esteja de acordo com
abaixadas e levantadas conforme as suas ne- decoração contemporânea o restante da decoração do
é importante que o boiserie espaço.
cessidades.
tenha linhas mais retas e
simples, sem excessos de
No quarto é mais co10. Descanse em uma rede
detalhes, também é impor- mum que a moldura de paDepois de colocar tantas dicas em prática tante lembrar que apesar rede fique atrás da cama no
para a decoração e usabilidade da sua varanda, de ser utilizado mais cores lugar da cabeceira, afinal,
nada melhor que aproveitar tudo isso e descan- neutras e clean na deco- ali a moldura ganha muito
sar, não é mesmo? Pois uma boa opção para ração moderna, também destaque e dá mais sofisrelaxar e descansar em uma rede na varanda pode-se investir em uma ticação para o ambiente,
do seu apartamento! Ainda que tenha que tra- parede com boiserie que mas além de ser utilizado
tenha cores mais fortes e no lugar da cabeceira, o
balhar no dia seguinte, ou cheio de tarefas para vibrantes.
boiserie também pode ser
resolver em casa, nada disso importa.
usado em outras paredes
Com uma rede na varanda, você sempre
Já para quem gosta de do quarto, mas é necessápode tirar uns cinco minutinhos de “férias” seguir um estilo clássico na rio planejamento e organipara você mesmo e simplesmente re-la-xar. decoração, é interessante zação, porque se você for
Uma cadeira suspensa é outra opção legal de utilizar o boiserie que tam- utilizar guarda-roupa nesse
bém siga essa tendência ambiente, pode ser que ele
conforto para a sua varanda. Seja para você ou como o boiserie com bor- vá esconder toda a beleza
para outras pessoas da sua família.
das mais arredondadas e deste item decorativo.

Papel de Parede 3D: saiba
como usar e transforme sua
decoração
O papel de parede
é uma das formas
mais baratas e fáceis de transformar
um ambiente. E com
tantos modelos de
papel de parede no
m e r c a d o, u m q u e
mais chama atenção e se destaca na
decoração é o papel
de parede 3D que
garante uma ainda
maior e mais impactante! Seja imitando
texturas ou exibindo
paisagens, o papel
de parede 3D é uma
opção incrível para
quem quer uma decoração marcante. É
esse o seu caso? Então continue lendo
para descobrir como
usar bem esse item!
Quantos anos
dura um papel de
parede 3d?
Com os devidos
cuidados, o papel
de parede 3d pode
durar 10 anos. Portanto, é um investimento que vale a
pena fazer. O efeito
no ambiente é único!
Como usar o papel de parede 3D
na decoração:
É através da ilusão de óptica que
o papel ou adesivo
de parede 3D passa
a sensação de profundidade que nos
deixa intrigados e
querendo saber se
aquilo é mesmo real
ou não. Ele pode
ser usado nos mais
diversos cômodos da
casa, da cozinha ao
quarto de bebê.
Porém, é preciso
cuidado ao combinar
o papel de parede
3D com os móveis
e demais objetos
decorativos do ambiente, pois se houver excessos a decoração pode ficar
sobrecarregada e
desagradável.

se for usado em mais
de uma parede do
cômodo.
O que é mais
barato pintar as
paredes ou colocar papel de parede?
A tinta de parede
é mais barata que
o papel de parede.
Porém, o efeito que
o papel de parede
3d proporciona para
a decoração é único. Repare como a
decoração abaixo se
transforma com o
papel de parede 3d
em tijolinho rústico.
Dicas de uso do
papel de parede
3D em cada cômodo:
No caso do papel
de parede 3D para
sala de estar ou de
TV, o ideal é ter cuidado ao escolher a
parede que será coberta. Prefira aquelas que não ficam
diretamente no campo visual de quem
vai passar tempo na
sala, como a parede
com painel para TV,
por exemplo.
Esse mesmo conselho pode ser usado
para o papel de parede 3D para quarto. Nesse espaço é
melhor usar o papel atrás da cama,
pois em outros locais
pode causar incômodo e até mesmo
vertigem.
Já na cozinha, o
local de aplicação
pode ser decidido
por você, apenas
lembre-se de escolher um papel de
parede 3D vinílico
para evitar que ele
estrague com a umidade e a gordura,
características comuns desse espaço.
Além do uso dentro
de casa, o papel de
parede 3D também
pode ser muito bem
aproveitado em espaços comerciais.
Em escritórios e consultórios, ele fica
muito bem em salas
de espera, pois dá
um ar sofisticado ao
local e é bem chamativo.

As estampas são
as mais diversas,
podendo exibir desenhos infantis, simular texturas e imitar materiais como
madeira e tijolos.
Aliás, se comparado
a revestimentos 3D,
o papel de parede
3D sai muito mais
em conta e tem a
Qual o valor do
instalação bem mais papel de parede
rápida e fácil.
em 3D?
O valor do papel
O visual do papel d e p a r e d e e m 3 D
de parede 3D é im- varia de acordo com
pactante e é melhor o m o d e l o . A l g u n s
aproveitado quando detalhes são mais
usado para dar des- caros que os outros.
taque. Por isso, o Além disso, quanto
mais recomendado maior for sua pareé usar esse tipo de de, mais caro será o
papel de parede com projeto do papel de
m o d e r a ç ã o , p o i s parede em 3D. Então
pode ficar exagera- pense nisso antes
do ou ainda causar de investir no seu
desconforto visual modelo.

Como usar perfis de LED: inspire-se
em 5 projetos com diferentes usos
1. Protagonismo no hall social
Se existe um espaço onde, em termos de
iluminação, podemos e devemos sair do convencional, o hall social é um deles. Nos meus projetos, sempre começo a pensar na iluminação a
partir do ambiente. Evite sempre a obviedade e
a monotonia e procure na arquitetura ou mesmo na decoração elementos que justifiquem a
escolha da forma que ilumine aquele espaço.
Nesse sentido, vale até o tradicional spot
no centro, desde que o piso, por exemplo,
seja espetacular e, de fato, seja fundamental
iluminá-lo dessa maneira. Para esse projeto, a
ideia da caixa de marcenaria ou do cubo cinza
era tão forte que poderia reforçá-la, reduzindo
a iluminação das arestas da forma geométrica.
Para que a ideia não ficasse comum, procure
com as arestas criar um percurso visual, que
nascesse junto ao elevador e avançasse na direção da sala. É inevitável não percorrer com os
olhos o sentido da luz e perceber com surpresa
que ela avança para dentro do apartamento
ignorando o limite físico da porta de entrada.

guas, inserindo minimamente um ou dois perfis
de LED no mesmo sentido. Segure o ímpeto e
não exagere ou “decorare” demais o lambril.
Ainda assim, a possibilidade de acrescentar
os perfis de LED veio de encontro com o lambril
de réguas para o contexto atual. Nesse caso,
apenas pontuando minimamente junto à porta
do lavabo e a estante do home, conseguir o
efeito de reforçar o sentido da madeira e também de trazer algo novo a uma ideia tradicional.
4. Separando materiais
Todo arquiteto contemporâneo gosta de
juntas de dilatação quando faz algum detalhamento. Ela permite, além de um resultado
limpo e simples, o isolamento ideal de ambos
os materiais e até a substituição de um deles
sem afetar o outro, no caso de uma eventual
manutenção. Como o perfil de LED é também
um “U” metálico, nada mais tentador do que
usá-lo como uma junta que isola e separa materiais diferentes.

O perfil de LED nesse projeto tem esse uso
quase que purista. A cozinha em si já era bastante inovadora, então o uso do LED deveria ser
Não há dúvida de que os perfis de LED sem- justificado, caso contrário só acrescentaria um
pre trazem um ar moderno ou até futurista para efeito “raio laser” desnecessário e que poderia
os espaços onde são inseridos. Se isso, para fazer o projeto naufragar. Por essa razão, com
muitos, é qualidade, para mim é sempre um muito cuidado, insera os perfis na separação
alerta de que qualquer erro ou excesso podem da marcenaria e do forro de gesso. Conceitualacabar com a elegância e “matar” todo o empe- mente, funcionaram como uma junta entre os
nho da arquitetura e da decoração do espaço. materiais do teto e do armário e, esteticamente,
São incontáveis os projetos que penso em delimitaram o hall da área da cozinha.
usar um perfil no forro e acabou retrocedendo
justamente por receio de vulgarizar um trabalho
5. Decorando a estante
que já está bom. O excesso do efeito do LED é
hoje uma das características que mais me inUm dos maiores hits em projetos de interiocomodam e ajudam a deteriorar o resultado de res é o das estantes iluminadas. Quando projeto
muitos projetos genéricos que nos deparamos a elétrica de uma área que abrigará a estante,
nas redes sociais. Nesta cozinha, notadamen- sempre trate de deixar um circuito que será
te moderna e que faz parte também de um usado para essa finalidade posteriormente no
apartamento que “acelera” nesse sentido, os detalhamento da marcenaria. São infinitas as
dois feixes de luz contribuíram para reforçar a formas de iluminar uma estante por meio da
modernidade do espaço sem, no entanto, soar marcenaria.
gratuito.
Pode-se optar pela parte superior dos montantes, pelos fundos e até pelas laterais. Talvez
Os perfis, nesse caso, trazem a iluminação a solução mais clássica seja a da iluminação
difusa enquanto o spot promove o aconchego feita por meio do montante horizontal superior
da iluminação incandescente para a mesa de de nichos e de prateleiras. A estante da foto foi
refeições.
desenvolvida para uma loja de armários. Como
a marcenaria em si já era bastante desafiadora
3. Valorizando a marcenaria
e com formas e dimensões diferentes do convencional, a opção foi colocar a iluminação de
Uma das soluções mais tradicionais nos forma aleatória.
lambris de marcenaria é o da composição por
O exercício, que pode parecer até mais fácil,
réguas de madeira. No começo dos anos 2000, na verdade exige um cuidado em dosar onde
já usava-se essa solução para vestir um quarto acender e onde declinar pela iluminação. Nesse
infantil ou uma sala de almoço, deixando-os caso, a estante por si só já era bela e a luz foi
mais aconchegantes. Nesse projeto não foi di- usada para preencher ou mesmo “decorar” o
ferente, para humanizar e aquecer o pé-direito conjunto. Iluminá-la por completo, de ponta a
duplo da sala de estar.
ponta, faria a estante se transformar na peça
Com o projeto de marcenaria quase finaliza- mais importante da loja e roubar todas as atendo, e analisando as vistas, pensei que poderia, ções, e esse erro deveria ser evitado.
de alguma forma, reformar o sentido das ré2. Modernidade na cozinha

Mesa lateral: 4 modelos para você decorar
a sala de estar
A mesa lateral ajuda a
completar a decoração do
lar. Ela serve de base para
objetos de décor como coffee table book, luminárias,
velas e porta-retratos. Além
disso, a peça é curinga para
quem gosta de passar uma
tarde de descanso no sofá
— já que algumas versões
encaixam na lateral e são
ideais para apoiar sua xícara
de chá.

lateral vai valorizar sua decoração! Esse modelo é
especial pois tem os pés
em metal na cor cobre, uma
tendência do estilo contemporâneo. O tampo off white
deixa o móvel clean e pronto
para ser aproveitado no lar.

Esta mesa é ideal para
ser usada perto do sofá, já
que ela é projetada para
encaixar nele e deixar sua
Este jogo de mesa la- tarde de descanso mais
teral tem um design sofis- prática. Apoie seu computicado e moderno. O estilo tador, o lanche da tarde ou
permite que você tenha até mesmo aquela taça do
total liberdade para deixar seu vinho favorito.
seu ambiente ainda mais
elegante. A estrutura é em
Este conjunto vem com
aço carbono 9.53mm e a duas mesas: uma maior e
pintura é eletrostática em uma menor. Seus pés paspreto fosco microtexturiza- sam um ar retrô, enquando de alta resistência. Já to seu tampo de madeira
o tampo é em MDF 15mm branco dão um toque de
com pintura UV.
modernidade para a peça —
causando um bom impacto.
Não importa o espaço É possível usá-las juntas ou
ou o ambiente, essa mesa separadas.

Puff Redondo: modelos lindos e baratos para sua decoração
De que adianta ter um ambiente super bonito se ele não tem aquele
arzinho convidativo que faz a gente querer passar horas ali? Para ter
uma decoração bonita e aconchegante, é essencial pensar no conforto
das pessoas que vão frequentar o cômodo. E uma boa dica para ter um
décor assim é usar puff redondo!
Dos modelos pequenos, que podem ser encaixados em ambientes de
praticamente qualquer tamanho, aos exemplares de puff grande ou ainda
puff gigante, o puff redondo é um ótimo móvel para quem quer decorar
com conforto. Conheça um pouco mais sobre ele e inspire-se nas fotos
que selecionamos.
O puff redondo na decoração
Existe uma diversidade imensa de modelos de puff, são vários os
formatos, materiais, cores, estampas, tamanhos… Enfim, são realmente
muitos os modelos de puff disponíveis hoje no mercado e isso é ótimo,
porque, com tanta variedade, com certeza você vai encontrar pelo menos
um que seja a sua cara e da sua decoração.
O puff redondo pode ser encontrado também com vários visuais diferentes, mas o interessante é saber que esse formato está em alta e,
por isso, pode ser uma boa ideia dar preferência aos modelos de puff
arredondados, até porque eles ficam perfeitos em praticamente todos
os ambientes como sala de descompressão, sala de estar, quarto entre
outros.
Para escolher o puff redondo ideal para o seu projeto, você não precisa
escolher um que seja igual ou muito similar ao sofá ou a outros móveis.
O puff redondo pode ter outra cor ou mesmo pode ser estampado, o
importante é apenas que ele fique harmônico no ambiente.
Formas de usar o puff redondo pequeno
Os modelos pequenos de puff redondo podem ser encaixados em
qualquer cantinho e, além de deixarem a decoração mais bonita, ainda
servem de assento extra para quando você receber visitas.
Se o seu puff redondo pequeno for baú, então, ele é ainda mais útil
para ser usado em ambientes pequenos. Isso porque, além de ser um
puff decorativo, ele poderá ser usado também para guardar objetos,
otimizando o seu espaço. Além disso, o puff redondo pequeno também
pode ser encaixado embaixo de algum móvel e retirado apenas quando
for necessário. E, se não for necessário um assento a mais, ele também
pode fazer as vezes de uma mesinha baixa ou mesinha de centro.
Formas de usar o puff grande redondo
Sabe quando você chega em casa bem cansado e tudo que quer é se
jogar em um móvel bem confortável para relaxar e renovar as energias?
Então, com um puff grande ou um puff gigante, isso será perfeitamente
possível e até mesmo mais confortável do que em sofás ou poltronas.
Esse tipo de puff redondo é excelente para deixar na sala ou mesmo
como um puff para quarto, já que é perfeito para descansar e passar o
tempo. Mais do que sentar, em um puff grande redondo, você vai mesmo
se deitar, se afundar e se entregar à sensação de relaxamento.
Entretanto, é importante ter atenção ao espaço ao redor do puff gigante, pois é importante que ele não atrapalhe a movimentação e circulação das outras pessoas no quarto. Existem também outros modelos de
puff redondo maiores que são mais firmes e são muito usados em áreas
externas substituindo até mesmo os sofás e bancos. Eles costumam ser
feitos com tecidos impermeáveis e ter estruturas em materiais como vime.

