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decora

estofado em móveis e parede garante conforto

decora
Tendência

Troféus de caça
fofos e modernos
divertem o décor

vermelho na dose certa

Amigo da
natureza

patchwork
troféu de caça

Passarinho,
borboleta,
joaninha e demais
bichinhos dão
boas-vindas à
primavera
Jogo de
encaixe
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Papel machê,
adesivo e crochê
inspirados pelo
patchwork

Salada de fruta
Moda traz estampas
e cores alegres

Provençal

Saiba o que não pode
faltar na composição

Ambiente | Provençal

Lustre
em ferro
esmaltado
adornado com
cristais e painel
construído com
molduras rococós
em resina

Romântico

discreto
Seguindo o gosto
da mamãe pela
composição clean,
o quarto do pequeno
Enrico mostra o
rebuscamento do estilo
provençal suavizado
pelas cores neutras
texto cristiane amaral
fotos renata d’almeida

Referência aos castelos
franceses, as paredes
exibem boiseries na parte
inferior, além de pintura
no tom do enxoval
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o Décor do quarto de ENrico partiu dos conceitos
de suavidade, durabilidade e boa área de circulação
dentro do espaço. Para que todos esses pré-requisitos se
tornassem reais, a mamãe Karina contou com a ajuda da
arquiteta Ana Carolina Fonseca e da loja Quarto de Lua,
da cidade de Campinas, interior de São Paulo. A opção
foi por um mobiliário em madeira maciça, tons branco e
malva na composição e a isenção da cama auxiliar, para
que o ambiente ficasse mais espaçoso. O estilo provençal
sempre agradou à mamãe e, como não poderia deixar de
ser, foi o eleito para reger o projeto. Essa característica
é visível nos móveis com entalhes e pintura desgastada,
nas molduras rococós em resina dispostas nas paredes,
no requintado lustre em cristal, no delicado cortinado
preso ao dossel, além de outros elementos tão refinados
quanto. Já as paredes foram trabalhadas em boiseries na
parte inferior e pintura lisa na superior. Destaque para

Extremamente
elegante, o
berço Luís
XV possui
acabamento
entalhado,
pintura
desgastada
e cabeceira
e peseira
estofadas com
capitonês

Brasão
e inicial
bordados no
protetor de
cabeceira.
Um luxo!

Painel estofado
revestido em linho é
destaque na parede
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Conjunto de higiene com
potes em porcelana e
bandeja em madeira fazem
referência à realeza.
Típico do estilo provençal

Sem
detalhes
rebuscados,
a cômoda possui
acabamento de
frisos, reservando
ao berço as
atenções

a principal, que recebeu painel estofado
revestido em linho, feito para abrigar o berço
Luís XV. O clássico enxoval é confeccionado
em piquê branco e linho com finas nervuras
formando losangos, além de delicados
bordados de poás e brasão com inicial no
protetor de cabeceira. Filtrando a bela luz
natural da janela, cortina em gaze de linho
com barrado. Tudo perfeito para um príncipe.

Fornecedores

Projeto: Ana Carolina Fonseca, arquiteta
Móveis, enxoval e cortina: Quarto de Lua
Complementos decorativos: Quarto de Lua
Paredes e lustre: Quarto de Lua
Ursos: Trousseau Petit

42 | De cora

Ba by

