Decoracão

Nº 9
•2008/2009
Portugal
Continente
€ 3,25

ESPECIAL

ESPECIAL

Decoracão

CASAS DE BANHO
E D I ÇÃO ES P EC I A L

ATMOSFERAS
PRIVADAS

Conforto e
organização
na intimidade

REVESTIMENTOS
Mais de meia centena
de superfícies

NOVAS TENDÊNCIAS DE BANHO

Chuva de

novidades

LOUÇAS
EQUIPAMENTO
MOBILIÁRIO
ACESSÓRIOS
COM PREÇOS, MARCAS E LOJAS

IDEIAS PARA

bancadas e
lavabos sociais

NOVAS

9

TENDÊNCIAS
DE BANHO

casas de
banho,
estilos
personalizados

PROJECTOS DE AUTOR AMBIENTES DE SONHO

NOVAS CENTRALIDADES
Três olhares profissionais e plenos de actualidade, a mostrar formas de estar
em intimidade. Ao fazerem uso do design de interiores com instrumentos da arquitectura
e decoração, todos revelam uma nova sala. Verdadeiras atmosferas para sonhar!

JORGE CRUZ/TEMPO DE POSE

TEXTO: ESMERALDA COSTA

Banhos de puro requinte
Há muito que divisões como a casa de banho
deixaram de estar submetidas a um papel secundário. As áreas íntimas, outrora longe de terceiros e relegadas para segundo plano no design
dos interiores, passaram a estar ao mesmo nível
de qualquer zona central da casa. E de pleno
direito. Deixaram de existir desequilíbrios entre
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a decoração de cada compartimento, um novo
olhar que nivela o projecto Casa como um todo.
É o caso deste ambiente. A organização espacial
recorre a boas soluções de arquitectura, onde as
peças de forte presença trazem a esta composição toda a sua personalidade. Por Cristina Jorge
de Carvalho para a Casa Ideal em 2007.

VIVER INTEGRAL
Louça sanitária, prateleiras e porta-rolos, da
Flaminia, com torneiras, da Zuchetti. Biombo
desenhado por Cristina Jorge de Carvalho,
no ateliê CJC. Cadeira vintage, papel de
parede, pouf, em metal lacado e cortinas,
no ateliê CJC. No chão, microcimento da
Studiofirma. Fotografia de João Paulo
Serafim, na Galeria Baginsky.
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