Pronto

para festas

O casal de empresários paulistanos não poupou
despesas. Com uma filha adolescente e o desejo de
receber, sempre que possível, um número grande de
convidados, marido e mulher pensaram – desde o
planejamento da obra – em como levar as mais variadas
opções de entretenimento à casa toda. A solução foi
contratar uma empresa especializada, indicação da
arquiteta. “O objetivo dos proprietários era ter um local
em que se pudesse fazer muitas festas e baladas”, conta
Fabio Zimbarg, proprietário da Tecnion, que ficou
encarregada de executar o projeto.
Desejo realizado. A casa de 600 metros quadrados e
três níveis (piso da garagem, térreo com varanda e deck
de piscina, e segundo andar, para as suítes), que fica no
bairro Morumbi, na capital paulista, conta hoje com
quatro ambientes de home theater separados, porém
integrados a um único sistema de automação. Tudo
controlado por iPads e iPhones.
Som ambiente em quase todos os cômodos, vídeo
distribuído em telas de projeção e TVs de diferentes tipos
e tamanhos... tudo posicionado estrategicamente para
oferecer a melhor experiência na hora de jogar
videogame, assistir a um filme ou simplesmente colocar
uma música para alegrar as festas. A casa toda possui
sonorização, do deck da piscina até os quartos e
banheiros, salas de estar, jantar, varanda e churrasqueira.
No projeto, até a garagem (de quase 100 metros
quadrados) ganhou dois sistemas, um com projetor e
tela gigante, e outro com TV 3D e videogame. “Desde o
planejamento até a conclusão, a obra demorou mais de
um ano, e agradou os proprietários, que agora têm um
excelente ambiente para receber os amigos”, diz
Zimbarg, formado na primeira edição do Programa de
Certificação Home Expert, em 2011.
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QUATRO SISTEMAS DE HOME THEATER
LEVAM ÁUDIO E VÍDEO ATÉ A GARAGEM
DESTA CASA EM SÃO PAULO.
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A garagem tem uma tela de 106”, com lift elétrico que a mantém
presa ao teto, quando não está em uso. Projetor, oito caixas
acústicas e dois subwoofers – tudo embutido no forro de gesso –
são usados principalmente para baladas. O espaço se completa
com um TV 3D de 64", dois videogames e um player Blu-ray.

PROJETO DE
ÁUDIO E VÍDEO:
TECNION (11) 3862-9989

DESIGN DE
INTERIORES:
EMERY DE LIMA FATA
(11) 99936-0936
EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS:
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TV DE PLASMA SAMSUNG DE 64”
RECEIVER DENON AVR-3312
BLU-RAY PLAYER SONY 3D BDP-S590
DECODER NET HD
CAIXAS ACÚSTICAS
LOUD LHT100 (DE EMBUTIR)
SUBWOOFER LANDO D250
CONDICIONADOR DE ENERGIA
UPSAI ACF 2300
VIDEOGAMES NINTENDO WII E
X-BOX 360
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO REDEYE

SOM AMBIENTE E
GARAGEM
@ PROJETOR DLP OPTOMA HD20
@ TELA ELÉTRICA TENSIONADA DE 106”
@
@
@
@

E LIFT PROJETELAS
TV LED-LCD SAMSUNG DE 46"
CAIXAS ACÚSTICAS LOUD LHT100
SUBWOOFER LANDO D250
SELETOR PARA SOM AMBIENTE LOUD

SUÍTE MASTER
@ PROJETOR DLP OPTOMA HD20
@ TELA DUAL SCREEN DE 72”
@ SOUNDBAR BOSTON ACOUSTICS

Na sala principal, TV de 64" e um receiver que controla o som levado a um
amplificador na varanda da piscina (foto à esquerda), com dock para iPod.

TVEE M30
@ BLU-RAY PLAYER SONY 3D BDP-S590
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