decora
Quarto do sonhos!
Preto e branco também
pode ser suave! Confira
projeto surpreendente

amigurumi e crochê

Edição
especial de
aniversário
7 anos

É pique!

Moda para o primeiro
aniversário do petit

mix de estampas

Mix de estampas
Aposte na combinação
de padronagens

moisés
sling

Profusão de tecidos,
moisés e corações deixam
o ambiente com jeito de
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decora

use sling e fique agarradinha com o seu bebê

Amigurumi
Crochê em 3D é
a nova sensação
no décor
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Leveza e

serenidade

Em busca de tranquilidade, a paleta
privilegia o azul-claro em parceria
com o branco no quarto masculino
texto thiery okuyama | fotos renata d’almeida

Marcenaria
privilegia
área da janela
com inserção de
cômoda e torres
com nichos
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Papel com textura do
linho reveste as paredes
enquanto o mobiliário
exibe laca branca
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Diálogo
perfeito
entre o poás
do tapete e da
poltrona e o toille
de jouy das
almofadas
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LEVEZA E MASCULINIDADE caracterizam o projeto
assinado por Fernanda Podolsky para o primeiro
herdeiro do casal. “Sempre quis cores claras, tranquilas
e que não cansassem. Como se trata de um menino,
as opções eram branco com azul ou com verde. Mas
como o pai é pontepretano, não deixaria nunca o filho
ter um quarto verde”, conta a simpática mamãe, que
elegeu um tom suave de azul. O matiz aparece em
fazendas lisas e estampadas – toile de jouy e poás – e
no revestimento texturizado das paredes. “A altura do
papel é de 2,20 m, sendo finalizado por moldura branca,
criando, com o restante da parede, tingida na mesma
tonalidade, um rodateto”, explica. Em estilo provençal, o
berço esculpido em madeira com intervenções em palha
natural apresenta pintura em laca. Já na parede que
abriga a janela, destaque para o móvel com linhas retas
que ocupa com maestria o espaço, desdobrando-se
em cômoda-trocador e torres com nichos – estes com
toile de jouy ao fundo disseminando coelhos em cenas
campestres. “Não quis um tema específico, como
transportes ou determinado bichinho, porque achei
que fosse cansar com o tempo”, diz a mamãe.

Fornecedores

Projeto: Fernanda Podolsky
Berço: Quarto de Lua
Cômoda: Artioli Marcenaria | Piso: Indus Parquet | Lustre: Led Luz
Enxoval: Quarto de Lua
Complementos decorativos: Quarto de Lua
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