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decora

combinação de estampas
enchimento de almofadas

Herói de
brinquedo

móveis que se transformam

Ursos, pirata,
soldadinho,
aviador e mais
personagens
decoram e
exercitam a
imaginação
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decora

móveis acompanham as várias fases do petit

Por dentro

Conheça os tipos
de enchimento
para almofadas

Moda criativa

Bodies confortáveis
fogem do tradicional

De olho no futuro
Instalação de TV,
pontos de fiação etc.

Toque
final

Laca fosca,
acetinada,
brilho, pátina
e pintura
provençal no
mobiliário

Ambiente | De olho na telinha

Instalada na
parede oposta à da
cama auxiliar e da
poltrona, a TV está
fixada sobre o papel

Final
feliz

Meio de comunicação
divulgador de
narrativas reais e
ficcionais, a televisão
integra o ambiente
recheado com
materiais nobres e
estética clássica
texto thiery okuyama
fotos renata d’almeida
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Ambiente | De olho na telinha

No espaço da
amamentação,
poltrona
revestida com
linho e luminária
de chão com
pintura provençal

Madeira maciça, entalhes e linho
estão entre os elementos nobres presentes
no espaço desenvolvido para o primeiro
herdeiro do casal. “A escolha recaiu sobre
um mobiliário que tivesse longa duração,
a exemplo da madeira, assim como cores
suaves para não sobrecarregar o espaço
de poucos metros quadrados”, fala a
empresária Claudia Benatti, à frente da
loja Quarto de Lua, responsável pela
decoração. “Os tons eleitos foram branco
e verde-malva, duo que ganha ainda mais
aconchego com a presença da madeira
em sua tonalidade característica”, relata
Claudia. Com listras horizontais, o papel
de parede bicolor reveste apenas uma
das paredes. “Fizemos essa opção para
evidenciar o berço em estilo Luís XV”,
conta ela sobre a mesma parede que
recebe a televisão, estrategicamente
posicionada de frente para a cama auxiliar
estofada e a poltrona de amamentação.
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Ambiente | De olho na telinha

A cama auxiliar possui
peseira e cabeceira
estofadas, garantindo
o conforto, além de
entalhes na madeira
maciça em tom natural

Lúdicos,
os diversos
complementos
decorativos
acompanham
a proposta da
decoração com
tonalidades
clássicas

Fornecedores

Projeto: Quarto de Lua
Móveis: Quarto de Lua
Enxoval: Quarto de Lua
Complementos decorativos: Quarto de Lua
Papel de parede: Quarto de Lua
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