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3. Papel de parede nas cores cinza e preto para 
realçar os nichos em madeira que serão 
colocados nesta parede;

2. Piso Laminado Carvalho Dover 18x134cm, 
da Duratex;

4. Pintura em tinta acrílica fosco, cor cinza 
médio, da Suvinil;

ariana é uma cliente com alguns gostos 

Mestét icos definidos, como sua 
preferência pelo Estilo Contemporâneo 

Natural. Ela gosta também de uma pegada 
Retrô, através da utilização de objetos e móveis 
novos, reproduzidos em estilo antigo. Isso tudo 
alinhado a ambientes de caráter sofisticado.
Parte do pavimento social da sua casa foi 
projetado considerando a utilização de 
revestimentos como:
1. Bancada do lavabo em quartzo cinza;

6. Pintura em tinta acrílica fosco, cor cinza 
iluminado, da Suvinil;
7.  Porcelanato cimento natural.

5. Revestimento cimentício 3D Egito, da marca 
Gauss;
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Na parede, o revestimento cimentício geométrico 3D (1) 
destaca a entrada e proporciona um efeito sofisticado. Os 
revestimentos em cimento têm diversas vantagens, 
principalmente a maior resistência e durabilidade. São 
mais sustentáveis, pois não sofrem queima em sua 
fabricação, gerando menos CO² no meio ambiente, além 
de evitar a extração de materiais não renováveis da 
natureza.
Na iluminação do hall foi proposto um trilho (3) composto 
de 4 spots direcionáveis, com lâmpadas de LED e  
temperatura de luz branco neutro. Esta iluminação sugere 
um efeito cênico e realça a beleza do revestimento 
cimentício da parede.
A porta de entrada (4) é marcante, em madeira natural 
clara e estrutura em ferro. Esta porta traz consigo 
características do design interno, para surpreender quem 
chega a casa.

hall de Entrada é marcado pela presença de 

Ograndes vasos (2) decorativos, com desenhos 
que remetem a cultura indígena. Neles, arranjos 

de folhagens altas, para dar frescor ao ambiente.

[ H A L L  D E  E N T R A D A ]
 IBDI - Instituto Brasileiro de Design de Interiores

1

2

3

4



oda área social  da casa tem o conceito de espaço 

Taberto. Os ambientes harmonizam-se através da 
utilização de materiais com características 

similares ou iguais.
O charme da Sala de Jantar é a mesa moderna de ferro 
e madeira (4), compondo com as diferentes cadeiras 
assinadas por renomados designers. Os dois tipos de 
cadeiras foram utilizados para deixar a composição 
mais dinâmica.
Nas duas cabeceiras da mesa temos a versão da 
premiada cadeira Pantosh. Este modelo (5), foi 
desenhado por designers do estúdio carioca Lattoog e 
fazem uma referência literal à miscigenação do povo 
brasileiro. 

Podemos considerar que esse ecletismo trouxe ainda 
mais sofisticação ao espaço.

O design das quatro cadeiras (6) do centro da mesa é do 
português Rui Tomás, intitulada de Cadeira “Los 
angles”.

 IBDI - Instituto Brasileiro de Design de Interiores

[ S A L A  D E  J A N TA R ]
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Para decorar o espaço, o conjunto de quadros em preto e branco (7), com moldura discreta na cor 
preto, ficam expostos na parede onde existe o pilar. Também o arranjo de centro de mesa (3).
Os diferentes pendentes em estilo retrô (1) aparecem para completar o visual da sala, através de 
sua instalação em diferentes alturas e da sua luz amarela, aconchegante e confortável.
As cortinas em tecido leve (2), que não amassa com facilidade, permanecem sempre alinhadas. Em 
cores claras, são facilmente ambientadas nos espaços propostos para a cliente.



[ S A L A  D E  L E I T U R A ]

Para iluminar, o abajur de pé (6) feito com pequenas ripas de 
madeira e cúpula verde, ajudando a compor este lindo e 
compacto ambiente, tornando-o ainda mais harmonioso.
Uma mesa de apoio em madeira (5), para completar o 
conjunto, foi colocada. Decorada com um arranjo de flores 
naturais brancas (3) , além do toque de fragrância do difusor 
de aromas para ambientes da marca Antik (4).

a pequena sala de leitura, temos uma estante 

Nembutida (1) com nichos em madeira para a 
organização de livros e decoração. O conjunto de 

poltronas confortáveis (2), para fazer uma boa leitura ou tomar 
um chá no final do dia, tem equilíbrio de pesos visuais.
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[ S A L A  D E  E S TA R / T V ]

proposta para a  Sala de Estar/TV é marcada por 

Auma paleta de cores neutras com um toque de 
verde.  Uma forte presença contemporânea é 

notada através dos móveis, alguns com características 
retrô, bem como a utilização de diferentes texturas e 
nuances que não deixam o ambiente monótono.
Sobreposto no teto, um pendente de ferro e vidro (1), com 
lâmpadas de filamento (temperatura de cor branco 
neutro), traz sofisticação ao ambiente. O sofá em veludo 
escuro (2) aumenta a sensação de conforto e requinte. A 
mesa de apoio lateral (4) e a mesa de centro(6), em 
madeira e ferro vazado, configuram uma harmonia de 
pesos visuais, além de ficarem ótimas em conjunto com o 
pendente proposto. A Poltrona branca (7), estofada com 
pelo sintético e base em madeira em estilo retrô, em 
conjunto com o banco de apoio em tecido cru (8), são uma 
aposta de bom gosto e estilo. No restante da composição 
temos um sofá de dois lugares (11), em tecido cinza claro, 
além do tapete neutro em fibra de pelos baixos (12), o 
painel em madeira para a fixação da TV (9), a luminária de 
piso (10) decorando o canto do sofá maior.  Almofadas 
estampadas em tons neutros (14) e a manta em tom 
pastel(13) são opções para decorar o sofá de dois lugares. 
Para decorar o piso temos lanternas de chão (15), além 
dos arranjos (5) e vasos decorativos (3) para decorar 
respectivamente, a mesa de centro e a mesa lateral.
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[ L A V A B O ]

O espelho é um grande aliado quando a intenção é proporcionar amplitude ao 
ambiente. Assinado pela equipe Tok&Stok Design, o espelho Pelicano transforma 
o décor com personalidade e sofisticação. 
A louça ébano fosco do vaso e da cuba (4) (6) é uma aposta assertiva para 
destacar os demais elementos e cores utilizados no ambiente, assim como o  
arranjo para decorar a bancada da pia (5). 
Os metais dourados da Deca (3) propostos no projeto, tem formas retas e 
planas, cuja referência vem de linhas de design consagrado. O resultado é uma 
linha de desenho leve, contemporâneo e versátil, perfeita para ambientes 
pautados pela sofisticação.

o  lavabo, a harmonização com os demais ambientes foi mantida 

Natravés da paleta de cores utilizada. Os revestimentos nobres retratam o 
gosto requintado da cliente. Na bancada temos o quartzo cinza (7), e no 

piso, o porcelanato cimento natural (9). Na parede da pia, o revestimento em 
pedra natural (8) com recortes retos e geométricos são o destaque do ambiente, 
sendo iluminado por duas arandelas em estilo retrô (1) instaladas na parede, 
uma de cada lado do espelho redondo (2). As lâmpadas de filamento 
completam o visual contemporâneo chique.
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[ E S C A D A ]

A parede (3) é marcada pela presença do cimento 
natural, realçando a beleza da escada e de seus 
materiais. 
Na iluminação, arandelas sobrepostas na parede 
(4), com faixas de luz neutra decorativas, valorizam 
o cimento da parede, além de proporcionarem 
uma iluminação muito decorativa.
A escada neste projeto passa a ser um elemento de 
destaque na ambientação geral, com seu design 
arrojado e revestimentos modernos, ela se torna 
tão decorativa quanto os demais elementos 
utilizados no projeto.

 proposta para a escada (1) é super 

Acontemporânea, projetada em ferro, com o 
guarda corpo em vidro temperado (2). A 

madeira, como elemento natural, ganha destaque 
nos degraus e acabamento do corrimão.
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