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decora

crie um céu estrelado com luzes de led

decora
Toque final

Adicione requinte e
aconchego com o
tapete certo. Confira!

DICAS PARA ESQUENTAR O DÉCOR NO INVERNO

Bem embalado

Ponto ideal

Sacos de dormir
acolhem e protegem

TAPETES

Itens monitoram
a temperatura
dos alimentos
e do banho

Cor pura

TRICÔ

Aposte no branco total
e ilumine o ambiente

URSOS
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BERÇOS

O clássico personagem, junto a
elementos em tricô, transforma
o quarto em um verdadeiro

Abraço
de urso

Ambiente | Contando carneirinhos

A céu

aberto

Expositor de lâmpadas em LED,
o painel em madeira envolvendo
o berço promove a sensação de
aconchego e entretém o bebê
texto thiery okuyama | fotos renata d’almeida
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Projeto
luminotécnico
com lâmpadas
de LED no painel
em madeira
zebrano e nos
nichos laqueados
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Faixa
horizontal
espelhada
no armário
promove
sensação de
amplitude
Papel
de parede
condensa os tons
do décor: azul,
branco e
bege

Debruçado sobre o berço,
o painel em madeira natural com
lâmpadas de led dá forma a
um céu estrelado no ambiente
decorado com fofos carneirinhos.
“O projeto luminotécnico, que se
estende também para os nichos
redondos na parede da cama,
proporciona vários cenários ao
quarto”, diz a arquiteta Cristiane
Furlan. Esculpido em madeira
zebrano – espécie originária da
África –, o painel apresenta listras
naturais, aspecto que compõe com
as outras padronagens existentes
no espaço sereno, a exemplo do
revestimento xadrez, criando um
jogo de padrões e tramas.
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A exemplo dos
móveis, os nichos
com iluminação
exibem laca

Projeto funcional,
contemporâneo
e aconchegante.
Desejo da mamãe
materializado

Quilt
no
enxoval

“O ambiente possui diversas texturas, como a do
papel de parede, a lâmina da madeira natural, a laca,
o tapete.... Texturas que daqui a algum tempo o bebê
vai descobrir”, fala ela, que promoveu o diálogo
por conta dos tons eleitos. “A proposta foi fazer um
quarto contemporâneo, aconchegante e funcional,
projeto desafiador, já que as dimensões são enxutas”,
lembra. Driblando com maestria os poucos metros
quadrados, a profissional inseriu no espaço todos os
itens do mobiliário infantil, inclusive cama auxiliar –
móvel que comporta ainda cestos com rodízios. O
enxoval exclusivo mescla tecidos e expõe bordados
artesanais no tema eleito. Recobrindo o piso em
madeira cumaru, tapete redondo. “A persiana em
tela solar, totalmente antialérgica, também filtra a luz
natural, conferindo o aconchego”, atesta Cristiane.
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Fornecedores

Projeto: Cristiane Furlan
Berço: Quarto de Lua
Kit de berço, kit da cama, almofadas e enfeites: Quarto de Lua
Poltrona: Quarto de Lua (execução); Donatelli (tecido)
Papel de parede: Habitare
Lustre: Arte Luz
Cortina: Vila Rosa
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