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Para curtir,
descansar
e estudar
Para otimizar o espaço dos quartos, uma dica é
contratar um arquiteto, investir na marcenaria e
aproveitar o ambiente ao máximo
os dias de hoje e, pelo que
parece é a tendência para o
futuro, os apartamentos estão cada vez menores. Para otimizar o espaço dos quartos, uma dica
é contratar um arquiteto para desenhar os móveis e, com os milagres da marcenaria, aproveitar cada milímetro quadrado.
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Segundo a arquiteta Gisele Rauta, cresce a procura por móveis
projetados para assumir várias utilidades. “No quarto do bebê, por
exemplo, é importante, desde a
concepção do projeto de marcenaria, planejar o espaço de forma que
seja de fácil adaptação para quando a criança crescer”, sugere.
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Mistura de cores
Nada melhor do que uma cama
bem aconchegante em um quarto repaginado. A mistura de cores e es-

tampas é o destaque da produção da
arquiteta e decoradora Marília Celin
para a loja de decoração Arte Assinada. O tom pastel e pinceladas de
cores fortes de pink e mostarda cria-

ram uma textura bem moderna e ao
mesmo tempo deram leveza e aconchego. Nas paredes, papéis e tecidos de fibras naturais, como linho,
algodão e viscose.
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Irreverente

Móveis funcionais
Para os garotos descolados, um
quarto divertido e ao mesmo tempo
prático, com gavetas e portas que se
abrem com um simples toque e sem
barulho. Bem arejado, o ambiente é
estiloso e ao mesmo tempo tradicio-

nal e aconchegante. Com detalhes
em madeira, azul marinho e preto, o
projeto da Linea Mobili, que fabrica
móveis funcionais com design que
ampliam os ambientes e oferecem
conforto e praticidade, é uma boa pedida para os meninos.

Fashion, irreverente e
moderno. Esse é o ambiente “Quarto da jovem jornalista”, que o arquiteto capixaba José Daher assina na
mostra “Life Style”, da Q&E
Quartos. Móveis em laca e
madeira compõem o espaço. Verde água, bege, rosa
e roxo foram os tons escolhidos, já que remetem à juventude e alegria. Estofados e pufes conferem um
clima aconchegante.
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Bebê moderno
Para aqueles pais modernos, que já enjoaram do tradicional azul e rosa para os
quartos infantis, a designer
de interiores, Geórgia Alb
Mendonça criou um quarto
bem alegre e colorido, na
Arte Assinada, em Bento
Ferreira. Evitando as cores
neutras, usou tons mais
fortes, sem deixar de lado a
leveza e o aconchego,

Romântica
O quarto é um point de
descanso. Esse é um território em que “o menos é mais”
predomina. O bom humor
está totalmente atrelado à
qualidade do sono e, para
isso, as melhores apostas
são os tons amenos, que garantem momentos de relaxamento. Bem romântica, a
colcha de piquet Valentina
100% algodão, da Dohler,
pode ser encontrada na
Santa Terezinha.
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Espaço multiuso
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Tudo azul
A cor azul está entre as mais
cotadas para os quartos dos
meninos. Quando combinada
aos personagens e os ícones
favoritos dos pequenos, o tom
faz ainda mais sucesso. O conjunto Aviador (R$ 158), da
Santa Terezinha, é estampado
com aviões e helicópteros.

Um home closet, que une
armários e escritório no
mesmo lugar, é o destaque
do quarto do casal do apartamento decorado do edifício La Plage, da Cyrela e Incortel, na Praia da Costa.
No projeto, o arquiteto
Keishi Yamaasa trouxe uma
tendência presente nas residências mais modernas:
os espaços multiusos.

