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Compacto e

cessível

IDÉIAS SIMPLES PARA APROVEITAR UM ESPAÇO PEQUENO
RESPEITANDO OS HÁBITOS DA FAMÍLIA

A

o mudar para seu apartamen-

pequena, aproximadamente

to novo, na zona sul de São

3m20, o projetista sugeriu a insta-

Paulo, a família resolveu transfor-

lação de um display de plasma de

mar uma pequena parte do living

42 polegadas. Por medida de

(com 12m ) numa sala de home

economia, a moradora preferiu um

theater. Para preservar a estética,

TV convencional, de 34”, com pre-

eles queriam adquirir caixas com-

ço mais acessível. Pode-se afirmar

pactas e até tinham a intenção de

que é o tamanho de tela ideal para

levar som ambiente a um cômodo

o espaço proposto, podendo-se

anexo, onde receberiam os ami-

visualizar a tela sem sofrer cansaço

gos. Já a tela deveria apresentar

visual.

2

boa relação custo-benefício.

Na hora de comandar o equi-

Reunindo todas as peças do

pamento, as luzes e a cortina, a

quebra-cabeça, o projeto come-

moradora conta com um controle

çou a ganhar forma. Entre os mo-

remoto inteligente, que facilita mui-

delos compactos, a proprietária optou por um conjunto de cai-

to a vida e foi considerado por ela “um dos melhores investi-

xas brancas com um alto-falante adicional, extremamente dis-

mentos do projeto”. Para abrir a cortina blackout, basta aper-

creto, que preenche todos os seus requisitos estéticos.

tar uma tecla no controle remoto inteligente.

Por se tratar de uma sala pequena, era imprescindível ela-

Para ter mais privacidade durante o uso do home theater,

borar um móvel sob medida para aproveitar bem o espaço.

ela decidiu também estabelecer os limites da sala de áudio e

Só havia um problema: uma porta do lado esquerdo da sala.

vídeo, projetada para ser um ambiente independente anexo

Com a limitação do tamanho do móvel, não havia como insta-

ao living. O acesso se dá de duas maneiras: pela porta loca-

lar as caixas acústicas frontais ali, pois elas ficariam muito

lizada ao lado do móvel ou por grandes portas de correr, que

próximas entre si, comprometendo seu rendimento.

separam o cinema da sala de estar. Dessa forma, os proprie-

A solução foi adotar suportes no forro de gesso e dire-

tários podem assistir a um filme sem se preocupar com o baru-

cionar as caixas levemente para a posição dos espectadores.

lho ou com a luz que vem do cômodo ao lado.

Formadas por dois cubos que se movem para os lados, essas

Outros detalhes chamam atenção pela simplicidade para

caixas foram desenhadas justamente para esse tipo de neces-

encontrar as soluções mais adequadas ao gosto dos proprie-

sidade. Enquanto um cubo reproduz o áudio diretamente para

tários. Na parte inferior do móvel, por exemplo, um módulo

o ouvinte, o foco do outro são as paredes e as superfícies

com rodízios facilita o acesso às conexões e a limpeza dos

planas, onde ocorrem os rebatimentos das ondas sonoras, dis-

equipamentos. Encostado na parede, o sofá em L consegue

tribuindo o som por todo o ambiente.

aproveitar bem o espaço restrito da sala, com as caixas sur-

Como a distância entre o sofá e o móvel era relativamente

round fixadas no teto.
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