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SEU GUIA COM IDEIAS EFICIENTES E INOVADORAS,
COMBINANDO TECNOLOGIA E DESIGN DE AMBIENTES
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ANUÁRIO DA REVISTA

COM OSMELHORESPRODUTOSINDICADOS POR NOSSAEQUIPE



32 Home Theater Best 2020

Nesta cobertura, o teto de vidro 
definiu a escolha dos equipamentos.

HOME THEATER COM
VISTA PARA O CÉU

Vista geral da área de lazer que aproveita muito a 
iluminação natural. O móvel de madeira foi desenhado sob

medida para acomodar a TV de 75” e as caixas acústicas frontais.
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Contemplar o céu estrelado é um dos hobbies do
morador desta cobertura na zona sul carioca. Por isso,
seu home theater precisou ser adaptado ao teto de
vidro com cortina especial, que protege o ambiente
(25m2) do sol. Para não prejudicar a visão noturna,
foram descartadas soluções como o tradicional forro
de gesso para abrigar caixas acústicas de embutir 
e o sistema de projeção. O projetor cedeu espaço a 
um TV de 75”, que exibe imagens de alta resolução
mesmo com as cortinas abertas. Caixas acústicas N

compactas, presas à estrutura de ferro, foram a
melhor solução para os canais surround. Pelo
smartphone, tablet ou painel de parede, é possível
comandar áudio, vídeo, luzes e ar-condicionado nos
dois andares. Feliz com o resultado, o proprietário
resolveu montar um segundo sistema 5.1 canais,
praticamente idêntico ao da área de lazer, no living,
que fica na entrada da cobertura. A diferença mais
marcante está nos canais surround, que, no piso
inferior, foram embutidos no forro de gesso.

Para a piscina, foram utilizadas caixas
outdoor, que resistem a chuva, sol e
maresia; som e luzes são acionados
pelos keypads de parede (detalhe).

O sistema foi
programado para

controle a partir do
smartphone, com ícones

personalizados às
necessidades da família.
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Projeto e instalação:
AUDIO EXCELLENCE         

Design de interiores:
EDUARDO ROCHA          

Equipamentos Utilizados
HOME THEATER

N TV Samsung 75” N Receiver
Yamaha N Media player

Apple TV N Caixas acústicas
frontais e central B&W N Caixas

surround e subwoofer Jamo

N Condicionador de energia Upsai
N Cabos Audioquest

N Automação Scenario

LIVING
N TV Samsung 75” N Receiver     
e subwoofer Yamaha N Caixas
acústicas B&W N Media player

Apple TV N DVD player Samsung
N Condicionador de energia Upsai

N Cabos Audioquest         

SOM AMBIENTE
N Caixas acústicas Jamo (áreas

externas) N Seletor de caixas Loud
N Cabos Discabos (marinizados)

Neste ângulo, percebe-se melhor a importância
da estrutura de ferro para sustentar tanto as
caixas acústicas surround quanto as cortinas
romanas; estas combinam poliéster, fibra de
vidro e PVC para reduzir a incidência do sol,

sem bloquear a visão do céu à noite.

Um segundo ambiente de home theater foi
montado no piso inferior da cobertura, com

equipamentos idênticos ao do principal,
acomodados no discreto móvel baixo.




