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Um estar amplo e iluminado pode trazer aconchego nos momentos de descanso e também
ser o espaço ideal para receber a família e os amigos. Com pé- direito alto, amplas aberturas
e mobiliário contemporâneo, este projeto do estúdio Arch11 traz revestimentos em madeira
e uma paleta em cores suaves. Integrando estar e jantar, o ambiente oferece conforto e uma
vista belíssima, convidando os moradores a se reunirem em torno da lareira, ou ainda para
apreciar uma boa refeição. Confira as dicas de profissionais para integrar a decoração deste
belo espaço com propostas e identidade diferenciadas.
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A sugestão da arquiteta Érica Salguero é substituir as banquetas
por bancos Bar Philips, do designer
Jader Almeida, à venda na Dpot.
“Seu design despojado, com estilo
industrial, combina com o ambiente”. Já os pendentes, para dar um
ar mais descontraído ao espaço,
cederiam lugar aos modelos da
linha Beat, Tom Dixon, à venda na
Empório Luz, em diferentes formatos. No lugar da lareira existente, o
modelo aéreo Tarus, Construflama,
com design arrojado, pontuaria o
ambiente com leveza.

Ana Cristina Tavares e Claudia Krakowiak Bitran, da KTA
Arquitetura, sugerem trocar a mesa lateral pela peça Join, assinada por Fabricio Roncca, para trazer leveza ao estar. Já para
as banquetas do ambiente, a escolha seria uma versão com
linhas marcantes e expressivas, como a banqueta Boomerang,
dos designers Sérgio e Jack Fahrer. O sofá da linha Planos, de
Guto Indio da Costa, é contemporâneo e traria “um equilíbrio
estético entre o industrial e o artesanal, a robustez e a leveza”.

A designer de interiores Daniela Colnaghi optou pelo
sofá Broadway, da coleção Soho, Sierra. “Ficaria muito
mais leve visualmente e contemporâneo para o ambiente, com o pé-direito duplo e uma vista incrível”. A
profissional também incluiria o tapete Lima Limão Black,
Tabriz, da designer Aline Hernades, para acrescentar
modernidade e coordenar com a paleta em cores
neutras do estar. Para finalizar, a obra do artista Anselmo
Oliveira Jr., suspensa por cabos de aço, embelezaria
ainda mais o ambiente.
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