Escritórios

Concentração Q
e beleza
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Elementos decorativos fazem a
diferença no local mais sóbrio

Projeto 1: INOVA Arquitetura, Porto Alegre – RS

20 Casa Linda

uem busca decoração
para home office
sabe que o projeto
não é dos mais fáceis, já que
além de funcional, o cômodo
deve prezar pelo conforto.
Os próximos três projetos
provaram que, mesmo com
pouco espaço, é possível fazer
o local de concentração das
casas ter um toque de beleza.

O uso de armários aéreos e o
gaveteiro abaixo da bancada
aperfeiçoam o espaço
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Todo o necessário

A decoração do ambiente de 8m²
foi desenvolvida pelas arquitetas
Gabriela Ferreira Mariano e
Gabriele Knebel Martins, da
INOVA Arquitetura, considerando
as preferências da cliente, uma
senhora de 65 anos. “A ideia
era que tudo ficasse bem
acessível, sem poluir o cômodo”,
contam as profissionais. Os

utensílios usados com maior
frequência ficam mais acessíveis,
facilitando o dia a dia e evitando a
desorganização da bancada.

Paleta inovadora

Com cores nada usuais, as
arquitetas conseguiram ousar de
maneira correta no projeto. O tom
madeira da marcenaria deu o toque
aconchegante, e as cores vibrantes

dos mobiliários e das paredes
quebraram a aparência sóbria do
home office.

Luz na medida certa

A iluminação do ambiente foi mais
pontual acima da bancada, para
facilitar o trabalho no espaço.
As lâmpadas PAR20 fornecem
diferentes intensidades de luz e
destacam os objetos decorativos.

Projeto 2: Mobly

A iluminação é fator importante em um
escritório, por isso, a luminária ao lado da
mesa de trabalho faz toda diferença!

Cores neutras

O ar intimista do escritório
desenvolvido pela Mobly é fruto das
cores claras. A parede de tijolos e
a mesa de trabalho brancas dão a
liberdade de ousar nas cores dos
itens de decoração, como a cadeira e
outros objetos.
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Organização

Prateleiras e nichos são
essenciais em qualquer
escritório. No projeto, o
nicho acoplado à parede deu
lugar aos livros e objetos
decorativos, ajudando também
na organização do ambiente.
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Escritórios
Projeto 3: Tatielly Zammar, Ponta Grossa – PR

Alegre e vibrante

O escritório criado pela
arquiteta e designer de
interiores Tatielly Zammar tem
como característica marcante a
combinação de cores intensas
na mobília. “O uso equilibrado
das cores transformou o
ambiente em um espaço com
personalidade”, afirma Tatielly.

Lembranças
em ordem

A função da estante verdeágua é guardar livros e,
principalmente, as lembranças
das viagens dos moradores.
“Objetos que merecem
destaque devem ficar aparentes
e os que não agradam tanto
podem ser guardados em
caixas decorativas”,
recomenda a profissional.
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