


Fã de filmes clássicos, o morador desta casa, localizada em um
condomínio fechado de São José dos Campos (SP), conseguiu

realizar seu sonho: montar um espaço recriando a atmosfera das
salas de cinema. Das almofadas e quadros temáticos à cor escura

das paredes, passando pela tela de projeção de 106”, todos os
detalhes remetem ao universo mágico de Hollywood. As caixas

acústicas frontais são torres high-end. O acabamento na cor branca
deixa o ambiente mais leve e destaca o conjunto da mobília escura.
Para as crianças, foi montado um segundo espaço, com TV de 65”.

Pelo smartphone, a família comanda áudio, vídeo, luzes e ar-
condicionado durante as sessões de filmes. Essa facilidade agradou

tanto que o próximo upgrade já está definido: estender os
recursos de automação para toda a residência.
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EM CASA COM
OS ASTROS

Um espaço pensado para recriar a 
atmosfera dos clássicos do cinema

Para equilibrar a
acústica da sala
dedicada de 20m2,
foram usados itens
com características
absorventes, como
almofadas e sofá
de tecido, cortina
blackout, tapete,
painel de parede e
móvel de madeira.
Por trás da tela de
106”, revela-se o
TV de 65” (à esq).

Detalhe do TV de tela curva (65”) na brinquedoteca,
espaço para games e desenhos animados. 
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A paixão do morador
pelos clássicos do

cinema fica evidente
na escolha dos

quadros na parede. 
O projetor de alto

contraste é a estrela
nas sessões de filmes.
À esq., a sala de estar

em frente ao home
theater, com caixas
de som ambiente.

Projeto e instalação:
AUDIO EXCELLENCE 

Design de interiores:
STUDIO

ARQUITETURA

EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS

HOME THEATER
s Projetor Epson s Tela 

de projeção Projetelas 106”
s TV de 65” e Blu-ray Sony

s Receiver Yamaha s Media
player Apple TV s Caixas

acústicas e subwoofer B&W
s Condicionador de energia
Upsai s Estabilizador MCM

s Automação Scenario

BRINQUEDOTECA/
SALA DE ESTAR
s TV Samsung 65” 

s Receiver Denon s Blu-ray
player Sony s Media player

Apple TV s Videogame
Nintendo Switch

s Caixas acústicas Loud 
s Estabilizador GR Savage




