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Os home theaters “turbinados” de uma elegante propriedade em São Paulo (SP)

É MUITA
EMOÇÃO...

As melhores TVs para curtir, em casa,
a Copa das Confederações, a Copa de
2014, as Olimpíadas de 2016...

 SMARTPHONE MULTIUSO
Samsung Grand Duos: uma boa pedida
para as horas de trabalho e de lazer

-

M

d e c o r a ç ã o

A

Ç

Ã

O

ANO - 0 8 - #109 - R$ 13,90

www.audiovideodesign.com.br_edição_109

ÁUDIO&VIDEO
á u d i o

NATestamos
ERAo LGDO
ULTRA-HD
84LM9600, um televisor que
entrega o “suprassumo” da imagem

 VITRINE DE TENDÊNCIAS
Em destaque, os belos ambientes
da Mostra Campinas Decor

 DURO DE MATAR 5
Em DVD, as novas aventuras
do herói John McClane

É SHOW!

Home Theater - Por Eduardo Torelli Fotos Hamilton Penna e OX Fotos

Com ótimas soluções de áudio e
vídeo e uma decoração marcante,
propriedade em São Paulo se tornou
a “casa dos sonhos” de quem curte
som, imagem e estilo
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››Som e imagem nunca são demais. Por que se contentar,
por exemplo, em ter “apenas” um home theater em casa,
se a tecnologia e a expertise de bons profissionais permitem que você desfrute de boa música e de imagens inspiradoras em outras áreas da residência? Esta foi a diretriz
adotada pela Tecnion Áudio & Vídeo no incrível projeto de
áudio e vídeo elaborado para uma casa em São Paulo (SP).
O resultado foi uma propriedade dos sonhos para quem
curte boa música e bons filmes.
“O projeto contempla quatro home theaters, sendo que
um fica na garagem – este ambiente ganhou um projetor,
uma TV e caixas de som e subwoofer instalados no forro de
gesso, o que proporciona um ambiente ideal para festas”,
conta Fabio Zimbarg, da Tecnion. “Também foi feita a sonorização de toda a casa e os quartos foram contemplados com
soundbar. Um deles possui até projetor e tela dual screen.”
Ainda segundo Fabio, o projeto foi implementado
em duas etapas. Primeiramente, os experts se ocuparam

do projeto, da preparação de infraestrutura e da instalação dos equipamentos no gesso. Em uma segunda fase,
os eletroeletrônicos foram instalados e configurados. A
escolha dos televisores, projetores e equipamentos de
som se baseou tanto na busca pela melhor qualidade em
termos de desempenho como na melhor relação custo x
benefício para o cliente.

GARAGEM
“Na garagem, foi instalado um home theater com TV de
64” (para ser usada no dia a dia), uma tela de 106” e
um projetor”, prossegue Fabio. “O mesmo sistema envia
imagens para a TV da academia – e tudo é controlado via
iPhone ou iPad. No home principal, instalamos uma TV de
64”. E há uma TV na área da piscina, conectada ao sistema
de home. Na Suíte Máster, o cliente optou por não ter uma
TV, e sim, outro sistema de projeção (este, com a tela dual
screen). Deste modo, as cenas podem ser visualizadas

tanto da cama quanto da banheira, simultaneamente.”
No que se refere à automação (uma comodidade que
se torna cada vez mais comum em ambientes do gênero),
Fabio informa que o cliente já havia adquirido um sistema
de controle de luzes e de persianas antes de contatá-los.
Logo, nesse quesito, a tarefa da Tecnion foi providenciar a
automação do áudio e do vídeo da propriedade.
“O sistema escolhido não tem custo de licença”, pontua Fabio. “Isto significa que qualquer pessoa (inclusive,
uma visita) pode baixar o aplicativo em seu celular e, com
a permissão do cliente, controlar o home theater.” Trata-se
de um projeto com muitas credenciais interessantes – mas,
aos olhos de Fabio, o que realmente se destaca é o ambiente da garagem. Imagine ter sua própria “balada” em
casa, frequentada apenas por seus melhores amigos? Não
por acaso, este ambiente foi escolhido para sediar a inauguração oficial do sistema.

BELEZA E FUNCIONALIDADE
“A decoração da casa se orientou pelos tópicos ‘conforto’ e ‘aconchego’”, revela a arquiteta Emery de Lima
Fata. “O cinema caseiro deveria ter todas as característica de um espaço confortável e único. Ao mesmo tempo,
não poderia ser uma concepção ‘intocável’: a ideia era
criar ambientes belos e com estilo, mas próprios para as
rotinas do dia a dia. Uma sala de TV, por exemplo, sem-
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pre deve ser um local onde se possa deitar nos sofás, comer pipoca
assistindo a um bom filme etc.”
Os equipamentos eletroeletrônicos, portanto, não foram “escondidos” pelo layout. Ao contrário: suas funcionalidades estão bem à
mão dos proprietários, ainda que em perfeita harmonia com os ambientes. Emery também escolheu bem as peças que decoram os cômodos – são artigos que, por si, já cativam o olhar do visitante, mas
que ganham mais destaque e relevância pelo modo como se inserem
nos ambientes.
No home theater superior, por exemplo, a escolha recaiu em um
sofá Clami, mesa de centro e chaise da Breton, tapete Santa Mônica,
cortinas da Hanna Cortinas e papel de parede da Gold Paper. No
home inferior, o sofá, a mesa de centro e a mesa bistrô com banquetas são da Clami; as poltronas, da Breton; o tapete, da Santa Mônica;
e a porta de vidro, da Metal Glass. As cortinas e o papel de parede
(respectivamente) também são da Hanna cortinas e da Gold Paper.

LUZES
Embora os equipamentos não tenham sido “camuflados” na decoração, o projeto teve que lidar com um “inconveniente” (por enquanto)
indissociável da vida moderna: os fios. “Eles estragam todo o visual
– logo, solicitamos a consultoria da Tecnion durante a obra, para colocarmos os pontos elétricos para as caixas, subwoofer etc. exatamente
nos locais indicados”, lembra a arquiteta. “No móvel, projetamos um
painel para esconder os fios que deveriam ser passados para interligar
os equipamentos.”
Também foi dispensada atenção especial à iluminação. “Tratamos
este aspecto de modo que contribuísse para o balanço estético dos ambientes”, conclui a arquiteta. “Essencialmente, foi um projeto ‘limpo’,
com luminárias modernas (da Puntoluce), retas e embutidas. A iluminação foi projetada de maneira focada, para que não se comprometesse
o ambiente específico para a sala de TV. Também utilizei este artifício
para salientar alguns pontos da decoração.”
Admirado de qualquer ponto da casa, o binômio “tecnologia e
estilo”, neste projeto, é sempre encantador. Porém, nunca é demais
lembrar que todo este charme e personalidade não são “obras do acaso”. Eles resultam das decisões acertadas de profissionais com ampla
experiência em suas respectivas áreas, que, trabalhando juntos, são
capazes de criar maravilhas. Bravo!•

PROJETO DE ÁUDIO & VÍDEO
Tecnion Áudio & Vídeo
Site: www.tecnion.com.br
Fone: (11) 3862-9989
PROJETO DE DECORAÇÃO
Emery de Lima Fata
Fone (11) 99936-0936
FICHA TÉCNICA
HOME THEATER GARAGEM
Áudio		
· Receiver Denon		
· 2 Caixas Acústicas Frontais Loud		
· Caixa Acústica Central Loud
· 2 Caixas Acústicas Surround Loud
· Tela Elétrica – Tensionada Projetelas		
· LIFT (Elevador para Projetor) Projetelas		
· Subwoofer - Home Theater Lando		
· Condicionador de Energia Upsai		
· Régua Upsai		
· TV Samsung		
· Projetor FULL HD Optoma
· Spliter Absolute
· 2 Automação RedEye		
· Conversor HDMI/UTP - TV Home Absolute		
· 2 Conversor CAT6 HDMI - Projetor e TV Fitness Audiogene		
· BLU RAY PLAYER Sony		
· Nintendo Wii			
· Xbox
· Switch Cisco
Som Ambiente
· 2 Teclado de Comando Analógico Loud		
· 2 Ambiente - Sauna Loud		
· 8 Ambiente - Garagem Loud		
· 2 Subwoofer para forro de gesso Lando		

· Amplificador Lando
				
HOME THEATER PRINCIPAL			
Áudio
· Receiver Denon
· 2 Caixas Acústicas Frontais Loud		
· Caixa Acústica Central
Loud
· Subwoofer - Home Theater Lando		
· Condicionador de Energia Upsai		
· Régua Upsai		
· TV Home Theater Samsung		
· TV Churrasqueira Samsung		
· Spliter Absolute
· Conversor HDMI/UTP Absolute		
· BLU RAY PLAYER Sony		
· 2 Automação RedEye		
· Switch Cisco		
· Som Ambiente			
· Seletor para som ambiente Loud		
· 5 Teclado de Comando Analógico Loud		
· 2 Ambiente 1 – Jantar Loud
· 2 Ambiente 2 – Living Loud
· 2 Ambiente 3 – Lareira Loud
· 2 Ambiente 4 – Cozinha Loud
· 4 Ambiente 5 – Churrasqueira Loud
				
HOME THEATER SUÍTE MASTER 				
Áudio
· Receiver Denon
· SoundbarBoston Acoustics
· 2 Connecting BlockLoud
· Condicionador de EnergiaUpsai
· Projetor FULL HDOptoma
· Tela Dual ScreenDual Screen
· BLU RAY PLAYERsony
· Switch Linksys
Som Ambiente		
· Seletor para som ambiente Loud
· 3 Teclado de Comando Analógico Loud
· 2 Ambiente 1 – Closet Loud
· 2 Ambiente 2 - Living Suíte Master Loud
· 2 Ambiente 3 – Banheiro Loud
			
HOME THEATER SUÍTE FILHA			
Áudio
· Receiver Denon
· Soundbar Boston Acoustics		
· Condicionador de Energia Upsai
Som Ambiente 				
· Seletor para som ambiente Loud		
· 2 Teclado de Comando Analógico Loud		
· 2 Ambiente 1 – Closet Loud		
· 2 Ambiente 2 – Banheiro Loud		
REDE WIRELESS				
· Roteador para rede Wireless Apple

