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FEITOS PARA DOIS Projetos sob medida para casais jovens e modernos EASY WORK
Espaços autênticos para você se sentir em casa em pleno local de trabalho SEM
RESERVAS Diversidade de estilos em dormitórios que são pura inspiração e aconchego
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A luminária de mesa
Archimoon K, by Philippe
Starck, tem um braço de
alumínio articulado que
permite o melhor ajuste da
iluminação. Mede 8,85 x 22,44
x 21,25 cm. (395 dólares) Flos
www.flosusa.com

Mobiliário e acessórios diferenciados
transformam escritórios com personalidade

Serapaixonadopeloquesefazéfundamental,
etudopodeficarmelhoraindaquandosetema
chancedetrabalharemumambientepersonalizadoecheiodeestilo.Desdeadisposiçãodos
móveis,atéascores,acessórios,pisoserevestimentos,passandopelasaberturaseiluminação,
cadadetalhecontribuiparadaroclimaidealaoespaçoondesepassaamaiorpartedodia.Semuitas
vezesoescritórioacabavirandoumasegundacasa,
entãoporquenãofazerdeleumlugaraconchegante com jeitinho de lar?
Aproveitando que neste mês comemora-se o
DiadoTrabalho,selecionamosalgumaspeças
eambientesquepodemlheajudaraencontrar
inspiraçãoparaaquelareformaquevemsendo
adiada,paraaconstruçãodonovoescritórioou
simplesmenteparaacrescentarumapitadinhade
descontração ao ofício nosso de cada dia._

Para este home office em Brasília (DF), as
arquitetas Angela Borsoi e Sonia Lacombe
pensaram em um projeto ideal para acomodar
os mais de 2 mil livros pertencentes à biblioteca
dos moradores. A estante projetada pela
dupla foi executada pela Todeschini. A vedete
do espaço é a coluna Orbital, Foscarini, junto
com a luminária de mesa Lifto - Belux, ambas
da Light Design. O mobiliário prioriza móveis
autorais consagrados, como a mesa com
cadeira Spoon Chair, Kartell.

88 | REVISTA DECOR

Este projeto do arquiteto Ricardo Rossi, destinado a um chef internacional, dá um novo olhar sobre
os ambientes de trabalho. O espaço recebeu paredes forradas com espelhos, painéis divisórios de
vidro serigrafado na cor preta, Design On. No piso, a fórmica em uma cor mais clara contrasta com
os tons escuros das paredes e móveis. As bancadas da cozinha apresentam revestimento em ardósia
rústica natural negra ao fundo, e pastilha de madeira teca na cor chocolate na parte frontal da ilha. Já
a sala de trabalho recebeu revestimento de madeira rústica, Oca Brasil, e gabinetes com desenho do
arquiteto. Junto com peças tradicionais, como as poltronas Le Corbusier, Clássica Design, as obras de
arte assinadas por Evelina Villaça sobressaem, reforçando a originalidade do local.

Quanto mais colorido melhor! Esta é a ideia central do
cabide de parede Globo, assinado por Enzo Mari. Feito
em polipropileno, com ganchos de aço inoxidável, mede
13,5 x 8,5 x 7 cm. (Preço sob consulta) Magis Design
www.magisdesign.com
Spettro é um porta-clipes com jeito
futurista assinado por Matthieu Girel.
Tem um super imã em seu interior que
coleta grampos e clipes espalhados
sobre a mesa. (300 reais) Alessi
www.alessi.com

A cadeira Trez, assinada por Zanini de Zanine, é inspirada
em dois grandes nomes das artes plásticas: Amilcar de
Castro e Joaquim Tenreiro. Feita em corte a laser e soldada
em alumínio, mede 79 x 102 x 107 cm. (Preço sob consulta)
Capellini www.cappellini.it
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Funcionalidade, conforto e elegância encontramse neste escritório de contabilidade em Salvador
(BA). O projeto assinado pela designer de interiores
Adelia Estevez utilizou princípios da ergonomia para
conferir comodidade aos usuários no desempenho
de suas funções, sem perder o estilo. Na sala de
reuniões, os móveis, Home Design, e modulados, SCA,
compõem um elegante ambiente, que fica completo
com acessórios Empório Magma e obras de arte
da Galeria Fabio Pena Cal. O jogo de iluminação, La
Lampe, cria uma atmosfera moderna e dá o arremate
final ao espaço de tomada de decisões.

Um toque de clássico com uma
boa pitada de novo design.
Assim é a cadeira Flow, criada
por Jean-Marie Massaud. Com
cúpula feita em policarbonato
e pés em aço ou madeira, tem
acabamento laqueado, em
tecido ou em couro. (Preço sob
consulta) Montenapoleone
www.montenapoleone.com.br

A mesa Reale, by Carlo Mollino,
conta com estrutura de madeira
e tampo em cristal. (Preço sob
consulta) Firma Casa
www.firmacasa.com.br

A mesa com escrivaninha
Esquadro, by Etel Carmona,
dá um charme especial
ao ambiente de trabalho.
(Preço sob consulta) Etel
www.etelinteriores.com.br

A decoradora de interiores Christina Hamoui projetou
este escritório em um dos condomínios mais luxuosos
de São Paulo (SP) seguindo o conceito “boutique”. Na sala
da profissional, a decoração mistura o estilo modernista
com o clássico. Para a cartela de cores, um jogo de
contrastes, aqui marcado pela estante em marcenaria, e
o carpete, Santa Mônica. Requinte em todos os detalhes.

Fotos: Roger Dipold

A mesa lateral Jabuti faz
parte da Coleção 2013
lançada pelos irmãos Fahrer.
A dupla elegeu o acrílico
como principal matéria-prima
para os modelos.(Preço sob
consulta) Sergio Fahrer
www.sergiofahrer.com.br
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Este escritório de advocacia em Jundiaí (SP) ganhou
um ar contemporâneo com toque moderno após a
reforma comandada pelas arquitetas Daniella e Pricilla
de Barros. Tramas, transparências e os tons sóbrios
imperam no projeto, compondo um lugar sofisticado
que inspira confiança. Na sala do advogado sênior, a
opção por tons mais escuros está presente desde a
cadeira, Inkasa, até no tapete, Beltech e nos quadros
Moldura Minuto. O amarelo ouro, símbolo de poder,
impera nos tons da mesa de trabalho e no jogo de
luzes projetado por Adriana Fernandes.

A cadeira Elle 48, by Luca Nichetto, tem
estrutura em aço cromado e assento
feito com espuma de poliuretano com
inserção de aço. Mede 48 x 57 x 45 cm.
(Preço sob consulta), MG Lab
www.mglab.it
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Além de funcional, a estante Volpi,
by Lia Siqueira, também serve
como peça de decoração. Feitos
em madeira ou laca branca, cada
módulo mede 46 x 46 x 42 cm.
(Preço sob consulta) Etel www.
etelinteriores.com.br

Muito estilosas, as caixinhas de
couro da coleção Croco com
fechadura em inox servem como
boa opção para organizar o espaço
de trabalho. Mede 15 x 15 x 30 cm.
(Preço sob consulta) Divino Espaço,
www.divinoespaco.com.br

Se o ditado “os opostos se atraem”
tivesse um espaço-símbolo, bem que
poderia ser este projeto conceitual
de escritório criado pela MG Lab.
Aqui, rústico e contemporâneo
provam que podem formar uma bela
e charmosa união de inversos. Em
contraste com a madeira escura no
piso e os tons de cinza envelhecido
na parede, os móveis brancos e
modernos sobressaem, com destaque
para o Sofá Elle ao fundo, assinado
pelo designer Luca Nichetto. A peça
feita com alumínio fundido tem
acabamento em laca epóxi e opção
de almofadas com preenchimento
de poliuretano flexível. O toque certo
de modernidade para preencher
qualquer ambiente!

Trabalhar em casa fica mais leve em um
ambiente colorido como o deste home
office à beira-mar de Fortaleza (CE),
projetado por Rodrigo Maia. A mesa em
laca amarela, desenhada pelo próprio
arquiteto, é a peça-chave do ambiente, que
se completa com as formas arrojadas da
luminária, La Lampe, e cadeiras Papyrus,
Kartell. Para manter o colorido, o tapete
oriental, Bete Cunha, preenche o branco
total do piso, Stoneglass White, enquanto a
tela do artista Ascal dá o tom à parede com
revestimento em painel de madeira.

Fotos: J. Vilhora

A cadeira Tip Ton, assinada por Barber
Osgerby, é feita de material sintético e
permite inclinação para frente. Mede 50,9
x 78,6 x 55,5 cm. Já a mesa Map Table,
by Edward Barber e Jay Osgerby, tem
estrutura em alumínio pintado e madeira
ébano, medindo 150 cm x 75 cm (4.901
reais, para tampo melamínico, ou 8.012
reais, em madeira ébano). Vitra By Riccó
www.ricco.com.br
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Para deixar este escritório de
arquitetura em São Bernardo do
Campo (SP) mais aconchegante, a
arquiteta Eliana de Sousa apostou
em piso com carpete de fio de
náilon cinza claro e paredes e
teto pintados da mesma cor.
Aumentando a percepção do
espaço, o mobiliário, Todeschini, é
mais baixo e mais horizontal do que
o convencional. Elementos como
o quadro do acervo da arquiteta
Damara Bianconi e as cadeiras
Artefacto incrementam o espaço
profissional com elegância.

Neste escritório de arquitetura em São Paulo
(SP), a arquiteta Caroline Gabríades optou por
criar um ambiente sóbrio, com um leve toque
de cor. A mesa de ferro e madeira, L’Oeil, é a
peça central do espaço. Na decoração, o vaso
de murano e caixas de osso, LS Selection,
dão o tom de sofisticação sobre a bancada
ebanizada, que serve de apoio para o espaço
de trabalho. Na lateral, um cubeiro, Armatex,
abriga a biblioteca da cliente, facilitando o
acesso a sua coleção de livros.
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A 360° Container, escrivaninha
sobre rodas assinada por
Konstantin Grcic, está
disponível em duas medidas:
60 x 32 cm e 46 x 35 cm. É feita
de ABS brilhante com tubo de
conexão em alumínio. (Preço
sob consulta) Magis Design
www.magisdesign.com

As formas livres e naturais
da luminária da coleção
Outline dão a mostra
perfeita do contraste entre
o tecnológico e o orgânico.
Mede 65 cm x 189 cm (1.013
dólares) Bleu Nature
www.bleunature.com

O estúdio de arquitetura Ippolito Fleitz
Group encontrou em uma antiga fábrica de
Stuttgart, na Alemanha, o espaço ideal para
trabalhar em suas novas ideias. Na área de
criação, o ambiente em plano aberto e as
estações de trabalho baixas, com cadeiras
Netwin, Sedus, permitem a interação entre
os profissionais. Luminárias pendentes
Septim, Ikea, fornecem iluminação individual.
Ao fundo, a mesa Re-trouvé, by Patricia
Urquiola para Emu, recebe reuniões mais
informais.

Para este escritório, a ideia do Studio
In House foi criar um ambiente em
que todos pudessem atuar de forma
integrada. Na sala do staff, estações
de trabalho facilitam a comunicação
entre a equipe. O layout se completa
com as cadeiras Riccó, a estante
Segatto ao fundo, banco e abajures
projetados pelo próprio estúdio. Puro
estilo!
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