meu projeto

por Raíssa Germano

que seja doce!
O quarto da bebê
tinha apenas 6 m² e
uma janela grande o que gerou muitas
dúvidas para a
mamãe, que sonha
em ter um ambiente
com cores pastel.
A dupla da Casa 2
Arquitetos criou um
ambiente lindíssimo.
Vem conferir essas
dicas superfofas!

Camila Benegas e Paula Motta
Camila é formada pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie e Paula, pela Fundação Armando
Alvares Penteado (FAAP). As duas são sócias no
escritório Casa 2 Arquitetos e amam dar soluções
inovadoras e acessíveis aos seus projetos.

“No quartinho de 6 m²
que separei para o
meu bebê,
fica em evidência uma
grande janela –
que dá vazão para
uma varanda. Fico em dúvida sobre a localização
dos móveis para que não
comprometam essa abertura e sobre a cortina, já que
não gosto das opções de
tecido. E agora? O cômodo
é para uma menina e penso
em cores suaves, como as
candy colors. Obrigada!”

dúvida

l eitora

Luiza Cavalcante, Juiz de Fora,

128

| Decora Baby

eceber um bebê em casa é
sempre uma alegria, mas ao
mesmo tempo exige dedicação e
bastante trabalho - já que são muitos os
preparativos, a começar pela decoração
do quartinho. No caso da nossa leitora
Luiza, o ambiente disponível é pequeno,
com 6m², com uma janela grande que
ocupa uma parede inteira do cômodo.
Por isso, ela precisa de uma proteção
para controlar a luminosidade no
espaço, e também está em busca da
melhor disposição dos móveis. Outra
coisinha, Luiza confessou: é apaixonada
por candy colors.

R

Pedimos ajuda, então, para duas
arquitetas talentosas: Camila Benegas
e Paula Motta. A primeira solução,
levando em conta que a mãe não
queria uma cortina de tecido, foi
colocar uma persiana do tipo romana,
superaconchegante e sutil, perfeita para
não pesar na ambientação. Além
disso, sempre que necessário pode-se
abri-la e ter acesso à varanda. Outro

quesito que demandou das profissionais
bastante cuidado foi a disposição dos
móveis, para que nada atrapalhasse
a mobilidade no quarto. "Colocamos
um trocador embutido no armário, para
ganhar espaço e deixar o berço bem
longe da janela", explica a dupla. Já
para amamentar a bebê, escolheram
uma cadeira de balanço - amarelinha! menor. A posição desse item também
foi pensada para que a mãe tome
sol durante as primeiras horas do dia
com a sua menina. Para finalizar, uma
escolha não menos importante: um
papel de parede com estampa de
formas geométricas, que acompanha
com charme os tão sonhados tons que
a mamãe pediu - presentes por toda a
decoração criativa e bem delicada.
O trocador colocamos embutido no
armário para ganhar espaço no quarto
deixando o berço longe da janela e uma
poltrona mais magrinha na frente da
janela assim não atrapalha a passagem.

luminária
cupcAke
(20 x 20 x 23,5 cm),
de Polietileno.
R$ 94, NA
IMAGINARIUM

Pôster
(42 x 59,4 cm),
de papel
presentation.
R$ 71, na
doudou.com.br
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