ESPAÇO PARA OS

SONHOS
Em uma casa maior, família conseguiu
montar o sistema que desejava, com tela
de 133 polegadas e áudio 7.1 canais.
Ter uma tela gigante era o maior desejo da família
que mora nesta ampla residência em Mogi das Cruzes,
interior de São Paulo. O sonho só se tornou realidade
quando o casal e as duas filhas se mudaram para o
novo endereço, já que o antigo apartamento não
comportava esse tipo de solução. Logo no início das
obras, uma área de aproximadamente 60m2, no piso
inferior, acabou transformada em sala dedicada de
cinema. Sem restrição de espaço, foi possível instalar
um sistema 7.1 canais com caixas frontais do tipo torre,
quatro caixas surround de embutir, projetor Full-HD e
duas opções de tela: uma de projeção, com 133”, e um
televisor de 55”, para ver programas de TV de maneira
mais informal. Até o home theater 5.1 canais do
passado ganhou nova função, sendo reinstalado na
sala de TV, que também abriga a brinquedoteca. Todos
os equipamentos de áudio e vídeo, além das luzes e do
ar-condicionado, são comandados através de tablets e
smartphones integrados à automação.
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É na tela maior da casa que a família gosta de
jogar videogame e ver filmes on-line. Estofados,
tapetes, almofadas e o painel frontal de madeira
ajudam a equilibrar a acústica do ambiente,
evitando que se torne muito reflexivo; um
pequeno escritório completa o ambiente. Abaixo,
detalhe do móvel baixo abrigando os aparelhos
e (à dir.) uma das caixas frontais de alto padrão.

No espaço gourmet, com TV na parede e caixas
acústicas ocultas sob o forro de gesso, um dos
painéis que permitem controlar as luzes.

Da reinstalação dos equipamentos do antigo apartamento,
nasceu esta sala de TV, que é uma mistura de home
theater e brinquedoteca.

PROJETO E INSTALAÇÃO: IMAGIC MULTIMÍDIA
DESIGN DE INTERIORES: RAQUEL MIYATAKE
Equipamentos utilizados
HOME THEATER

zProjetor Optoma zTela de projeção Gaia
133” zTV LED-LCD Sony 55” zReceiver e
Blu-ray player Integra zMedia player Apple
TV zVideogame Xbox One zCaixas acústicas
e subwoofer B&W zCondicionador de energia
e estabilizador Upsai zAutomação Scenario

SALA DE TV

zTV LED-LCD LG 50” zReceiver e
Blu-ray player Onkyo zMedia player Apple TV
zCaixas acústicas e subwoofer B&W
zCondicionador de energia Upsai

SOM E VÍDEO AMBIENTE

zTV LED-LCD Samsung 46”
zCaixas acústicas BSA (de embutir)
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