


Quando começaram as obras no segundo andar

desta cobertura no Leblon, o proprietário deixou claro

que gostava de ver filmes e séries contemplando o céu

estrelado. E foi assim que surgiu o espaço de home

theater, que precisou se adaptar ao teto de vidro 

com uma cortina especial para proteger o ambiente

(25m2) dos raios de sol.

Sem poder recorrer ao tradicional forro de gesso 

como solução estética, alguns equipamentos foram logo

descartados. “Não tínhamos como instalar uma tela de

projeção elétrica, ou mesmo fixa, nem caixas acústicas 

de embutir, por conta dos aparelhos de ar-condicionado”,

afirma Roberto Mattos, da Audio Excellence, empresa

responsável pelo projeto. “A saída foi apelar à

criatividade, para não comprometer a performance”.

O projetor cedeu espaço a um TV de 75", que exibe
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Nesta cobertura, o teto
de vidro com visão

privilegiada da noite carioca
foi decisivo para a escolha

dos equipamentos.

CRIATIVIDADE
À PROVA

O móvel, desenhado sob medida, abriga o TV de 75" e as
caixas acústicas frontais e central, que impressionaram

o morador com seu timbre e fidelidade sonora.
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imagens de bom contraste até mesmo quando as

cortinas estão abertas. Para os canais surround, foram

instaladas duas caixas compactas presas com suporte 

à estrutura de ferro. São modelos multiuso, que podem

ser usados dentro ou fora de casa, porque resistem às

variações climáticas.

Com processamento refinado de áudio, baixa distorção

e ampla flexibilidade de conexões, o receiver escolhido

também alimenta as caixas acústicas da piscina e do

terraço pelo recurso ZONE2. O áudio que se ouve nos dois

ambientes pode ser independente, inclusive com os dois

pares de caixas da área externa tocando em volumes

diferentes.

Pelo smartphone, tablet ou painel de parede, os

moradores comandam áudio, vídeo, luzes e ar-condicionado

em todo o segundo andar da cobertura. Tanto a

controladora quanto os módulos de automação das luzes

ficam ocultos no móvel, com o máximo de discrição.
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HOME THEATER
@ TV LED-LCD Samsung 75” @ Receiver Yamaha RX-A840

@ Caixas acústicas frontais B&W 686 @ Caixa central B&W

HTM62 @ Caixas surround Jamo 1A2 @ Subwoofer Jamo 210

@ Condicionador de energia Upsai ACF 2500

@ Cabos Audioquest @ Automação Scenario

PISCINA E TERRAÇO
@Caixas acústicas Jamo 3A2 (para áreas externas)  @ Seletor

de caixas Loud CSS-2 @Cabos Discabos (marinizados)

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

PROJETO E INSTALAÇÃO:   
AUDIO EXCELLENCE (12) 3302-2414

DESIGN DE INTERIORES:
EDUARDO ROCHA (21) 96444-1410

Quando as portas do
móvel se abrem, revelam os

equipamentos: o receiver 7.2
canais (50W cada) alimenta
também as caixas acústicas

externas. A central de
automação fica oculta no

fundo do móvel do home
theater: à esq., os módulos

de iluminação; à dir.,     
a controladora que é o

cérebro do sistema.

Sem forro de 
gesso, a solução foi
montar as caixas
acústicas sobre a
estrutura de ferro
(no detalhe). 
A cortina romana 
é feita de tecido
filtra sol, uma
combinação de
poliéster, fibra de
vidro e PVC que
reduz a incidência
solar, mas não
bloqueia totalmente
a visão externa; o
proprietário abriu
mão das cortinas
laterais.

Com a paisagem da cidade ao
fundo, a cobertura tem posição
privilegiada na zona sul; para

o som ambiente, são quatro
caixas acústicas outdoor
(detalhe), que resistem a

chuva, sol e maresia.

Com um toque no keypad
ou na tela do smartphone,

modifica-se facilmente a
iluminação da cobertura

para diferentes
atividades, como ver um

filme no home theater
ou receber os amigos

para uma festa.


