


projetor 3D, capaz de
reproduzir as imagens 

das animações que ela tanto gosta com 
muito mais realismo. Da mesa de bilhar,
integrada à sala de aproximadamente
20m2, a visualização da tela também 
é perfeita. Para reforçar o áudio, a área
recebeu duas caixas de embutir no forro
de gesso. A mesma solução foi adotada
na cozinha gourmet, anexa ao living.
Através de tablets e smartphones, é
possível comandar áudio, vídeo, luzes, 
ar-condicionado e até a cascata e o teto
retrátil da piscina, que fica no terceiro
andar do apartamento.
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Neste triplex
carioca, o

projetor e a
tela de 106” do
home theater
são utilizados
até na hora de

ver programas de
TV e jogar sinuca

Quando se monta um sistema 
de home theater multiuso, é muito 
comum o projeto oferecer duas opções
de telas. Não foi o que aconteceu neste
apartamento carioca, que fica na 
praia do Leme. Impressionado com 
a qualidade de imagem do projetor
escolhido, o morador, que é médico,
abriu mão do televisor, concentrando a
exibição de qualquer atração, seja filme,
show ou programa de TV, na tela de 106”.
Para fazer as vontades da filha pequena,
ele ainda decidiu investir em um

TV NÃO ENTRA
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As caixas acústicas e subwoofer de cor branca
(abaixo) combinam com o visual do living,
deixando o ambiente mais leve.

Seis caixas acústicas embutidas no forro de gesso do 
living: duas surround (sistema 5.1 canais) e quatro de 
som ambiente, instaladas na sala de jogos e na cozinha
gourmet. Com lift (foto maior) acionado pelo sistema 
de automação, o projetor 3D fica escondido quando o
sistema está desligado.
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PROJETO E
INSTALAÇÃO:
AUDIO
EXCELLENCE 
DESIGN DE
INTERIORES:
CAMILA MESQUITA 
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Equipamentos utilizados

HOME THEATER
zProjetor Epson zTela de
projeção e lift Projetelas
z Receiver Yamaha zMedia
player Apple TV zCaixas
acústicas e subwoofer B&W
z Condicionador de energia
Upsai zAutomação Control4 
e Scenario
SOM AMBIENTE
zCaixas acústicas 
Russound (de embutir) e 
Jamo (spa/ambientes externos)
z Seletor de caixas Loud
PISCINA
zTV LED-LCD Philips 65”
z Receiver Yamaha zCaixas
acústicas Yamaha (ambientes
externos) z Condicionador 
de energia Upsai

Do lado oposto da piscina, a área da churrasqueira oferece um
TV LED-LCD de 65” e caixas acústicas montadas com suporte de parede.

Os equipamentos utilizados no terraço, como media player e 
receiver, ficam na parte esquerda do móvel.

Pelo tablet, o morador comanda a
cascata e o teto retrátil da piscina, que

fica no terceiro andar. À direita, a
varanda da suíte master, que se

transformou em spa com banheira de
hidromassagem e caixas acústicas
próprias para suportar chuva, sol,

calor e umidade.




