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E
spaço para montar uma sala exclusiva 
de home theater é que não faltava nessa
confortável residência, num condomínio

fechado na Barra da Tijuca (RJ). Mas, como a ideia
dos moradores era criar uma área de convívio
para toda a família (casal e dois filhos), a sugestão
foi adaptar o living. O desafio era conciliar os
aspectos técnicos e estéticos. As dimensões do
ambiente eram apropriadas para uma tela de 106”,
que trabalha em conjunto com um projetor Full
HD. Já a escolha das caixas acústicas exigiu muita
negociação. A princípio, o dono da casa pensou
adotar um sistema com caixas de embutir, mas
essa possibilidade foi descartada quando ele teve
uma audição das caixas torre que hoje ocupam
lugar de destaque na sala. A esposa tinha dúvidas,
mas acabou se convencendo de que caixas de
grande porte também podem combinar com a
decoração. Para isso, decidiu encomendar um
móvel de madeira, sob medida, em tom de 
cor semelhante ao das caixas.

Casa na Barra da Tijuca mostra como montar uma sala 
high-end com caixas torre realçando a elegância 

CAIXAS COMO PARTE DA
DECORAÇÃO

Com 45m2, o living
pedia caixas frontais

do tipo torre, que
além do refinamento

sonoro combinam
com o móvel.

Amplificador e
processador

modulares ampliam
as opções de ajuste

e fornecem a
intensidade

necessária ao
desempenho das

caixas, enquanto o
subwoofer permanece

em contato com o
piso, num fundo
falso do móvel. 
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Assim como o lift do projetor, as duas
caixas surround foram embutidas no
forro de gesso (detalhe), cujo recorte e
iluminação também combinam com a
tonalidade geral do ambiente.

PROJETO E INSTALAÇÃO: AUDIO EXCELLENCE

Equipamentos utilizados

u Projetor Panasonic u Tela elétrica Gaia 106” u Processador e
amplificador Rotel u Blu-ray player NAD u Caixas acústicas e

subwoofer B&W u Cabos Audioquest


