


Por dentro e por fora desta casa, que fica
em um condomínio fechado na Barra da
Tijuca (RJ), a tecnologia dá as cartas. Ao todo,
o projeto agrega três sistemas de home
theater, incluindo uma mini-sala de cinema
no sótão, com duas fileiras de poltronas
confortáveis em nível, para 10 pessoas,
paredes em tom escuro e equipamentos
refinados. O grande segredo está no projetor,
que é capaz de reproduzir as imagens dos
discos Blu-ray 3D na tela fixa de 106”. Há
óculos 3D à vontade: são dez no total,
suficientes para garantir a diversão do casal
de moradores, dos dois filhos pequenos e
convidados. Através de paineis de parede ou
tablets, a família comanda áudio, vídeo, som
ambiente, ar-condicionado, cortinas e luzes
de qualquer ponto da casa. Praticamente
todas as luzes da residência foram
automatizadas, somando 23 ambientes. A
rede sem fio também é robusta, permitindo o
acesso à internet a qualquer hora e em todos
os cômodos. E, quando está longe, o dono da
casa pode monitorar tudo pela internet.
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DO MINI-CINEMA 3D À EDÍCULA, OS 23 AMBIENTES 
DESTA MANSÃO PODEM SER MONITORADOS 
ATÉ PELA INTERNET.

tecnológico
Recanto

Até os toldos da piscina
podem ser controlados
pelo iPad. No teto da

varanda, uma fileira de
caixas acústicas de

embutir distribui o áudio
pela grande área externa.
Os moradores podem até

definir programações
musicais diferentes de
acordo com o espaço.

A área da piscina e a sauna também receberam caixas
de som ambiente. São modelos especialmente

projetados para suportar calor, chuva e umidade.
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De qualquer ponto da área externa, a família
acessa a internet e comanda o sistema a

partir de tablets e smartphones.
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Mais despojado, o home theater do living privilegiou o aspecto visual. 
Por isso, todas as caixas (inclusive as frontais) foram embutidas na sanca de gesso.

PROJETO E INSTALAÇÃO:
AUDIO EXCELLENCE

ARQUITETURA:
AF ARQUITETURA - 

ALEXANDRE LOBO &
FÁBIO CARDOSO 

Equipamentos utilizados:

HOME THEATER
u PROJETOR EPSON 3D

u TELA DE PROJEÇÃO GAIA DE 106" 
uAMPLIFICADOR, PROCESSADOR HD

3D E BLURAY PLAYER NAD uCAIXAS
ACÚSTICAS E SUBWOOFER B&W
uCONDICIONADOR DE ENERGIA
SAVAGE uCABOS AUDIOQUEST 
uSISTEMA DE AUTOMAÇÃO 
CONTROL 4 uSISTEMA DE

ILUMINAÇÃO SCENÁRIO.

SUÍTE MASTER
u TV LCD SAMSUNG DE 46” 

uRECEIVER E BLURAY PLAYER ONKYO
uCAIXAS ACÚSTICAS E SUBWOOFER
B&W uCONDICIONADOR DE ENERGIA

SAVAGE uCABOS DISCABOS.

LIVING
u TV LED-LCD SAMSUNG DE 46”
uRECEIVER E BLU-RAY PLAYER
ONKYO uCAIXAS ACÚSTICAS E

SUBWOOFER B&W 
uCONDICIONADOR DE ENERGIA

SAVAGE uCABOS DISCABOS 
uSISTEMA DE AUTOMAÇÃO
CONTROL 4  uSISTEMA DE

ILUMINAÇÃO SCENÁRIO.

VARANDA
uCAIXAS B&W (DE EMBUTIR)
uSISTEMA DE AUTOMAÇÃO

CONTROL 4 uSISTEMA DE
ILUMINAÇÃO SCENÁRIO.

EDÍCULA 
(COZINHA GOURMET E

SALÃO DE JOGOS):
u TV LED-LCD SAMSUNG DE 46"
uRECEIVER E DVD PLAYER ONKYO

uCAIXAS ACÚSTICAS B&W uSISTEMA
DE AUTOMAÇÃO CONTROL 4 

uSISTEMA DE ILUMINAÇÃO SCENÁRIO.

SAUNA/SPA:
uCAIXAS ACÚSTICAS B&W 
uSISTEMA DE AUTOMAÇÃO

CONTROL 4 uSISTEMA DE
ILUMINAÇÃO SCENÁRIO.

Na suíte do casal,
fica o terceiro
sistema, que também
pode ser acionado
pelo iPad ou pelo
painel de automação
(no detalhe).


