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JÓIA EUROPÉIA
As boas escolhas estéticas e tecnológicas 
de um apartamento-modelo cativante
››Situada entre a França e a Itália (e famosa por suas estações de esqui), “Mont 
Blanc” é a região mais charmosa dos Alpes. Não foi por acaso, portanto, que a 
construtora Gafisa deu este nome a um de seus mais interessantes empreendimentos, 
constituído pelas torres “France” e “Italy” e localizado no bairro do Tatuapé (zona 
leste de São Paulo – SP). 

Áudio & Vídeo – Design e Automação teve acesso a um apartamento-modelo de-
corado do Mont Blanc Tatuapé (mais informações no site: www.gafisa.com.br), assinado 
por Cilene Monteiro Lupi (Decoração), da Cilene Monteiro Lupi Studio, e por Eloi Roveri 
Filho (projeto A/V), da Cia. Paulista de Festas/DJ Eloi Music Collection & Sound Contrac-
tor. Trata-se de um ambiente com grande apelo estético e dotado das modernas conve-
niências que o consumidor moderno procura em um imóvel desse padrão. 

O trabalho desenvolvido neste apartamento-modelo decorado, de 264m2, se 
baseou em diretrizes ditadas por uma pesquisa sobre o perfil dos clientes. Mas como 
Cilene Monteiro Lupi faz questão de ressaltar, não se trata de uma fórmula “mate-
mática”: “Para agradar a um maior número de pessoas, procuramos não fazer uma 
decoração tendenciosa – e sim, despojada, com o propósito estético de criar acon-
chego”, explica ela. “Em minha opinião, um ambiente aconchegante causa bem-
estar e, consequentemente, será considerado ‘bonito’.” 



DESENHOS EXCLUSIVOS
O layout do projeto atende às expectativas de um empreendimento de alto-
padrão, por meio da utilização de materiais nobres, reutilizados da demolição 
de uma fazenda no interior do Paraná. Na busca por um espaço aconchegante e 
personalizado, algumas mudanças estruturais foram feitas – a sala, por exemplo, 
foi ampliada, utilizando-se o espaço de um quarto dormitório. Da mesma forma, 
reformulou-se o depósito, neste projeto, integrado à sala íntima. A suíte máster 
também ganhou uma sala de banho. 

Os móveis utilizados na decoração são da Inkasa, enquanto os vidros e espelhos 
foram providenciados pela Vidroserv (inclusive a “lâmina” de vidro que separa o 
home theater da sala de estar, uma boa solução arquitetônica para este espaço). No 
closet, na cozinha e na área de serviço, as peças utilizadas são da Ornare. Lembran-
do que alguns móveis foram especialmente desenhados para este projeto, como as 
mesas “gourmet”, os painéis etc.

Além de dar uma sensação de maior amplitude à sala, a separação “translúcida” 
entre home e living permite um melhor desfrute dos dois ambientes. Se o home thea-
ter estiver sendo utilizado, o proprietário e seus convidados terão a desejada privaci-
dade acústica na execução de filmes, shows e outros programas. Para o acondiciona-
mento do maquinário A/V, optou-se por uma prateleira – já que, segundo Cilene, os 
equipamentos do gênero, hoje, são desenvolvidos por designers e vêm imbuídos de 
uma forte orientação estética. 

Aqui, um grande painel comporta uma TV de 46” – e sob esta peça, há um aparador 
com gavetões de madeira de demolição para abrigar CDs, DVDs e controles-remotos. 
Nas prateleiras entre eles há um espaço único, de 25cm de altura, para comportar todo 
o maquinário, sem definições muito rigorosas por tamanho ou modelo. Isto facilitará a 
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vida dos proprietários em futuros (e obrigatórios) upgrades, já que 
não será necessário substituir o móvel principal. 

Luz natural permeia todo o living e também o home thea-
ter. Mas Cilene lembra que a cortina de tecido deste ambiente 
tem o mesmo xale do restante da sala e um forro específico, 
em um tecido mais grosso e mais escuro, para criar um efeito 
mais aconchegante e escurecer o ambiente durante a exibição 
de filmes. Lembrando que os aspectos técnicos estão à altura 
dos elementos decorativos: as imagens são exibidas em um 
modelo de Plasma de 42”, que proporciona “área” suficiente 
para a execução de filmes em grande estilo. 

Há ramificações de som para outros ambientes da casa, 
o que é feito por intermédio de um sistema de amplificação 
em duas zonas (uma atendendo às salas, varandas e ao espa-
ço “gourmet” e outra, às áreas internas do apartamento). Da 
mesma forma, há apêndices de vídeo em outros cômodos: o 
closet do casal ganhou uma TV LCD de 19” e a sala íntima de 
TV, um monitor de 26”. 

Sublinhando aquela sensação de “aconchego” que norteou 
o desenvolvimento do projeto, os espaços também ganharam 
um tratamento luminotécnico especial. Muitos pontos de ilu-
minação embutidos, além de efeitos indiretos encaixados em 
detalhes de gesso, providenciam uma boa e discreta iluminação 
para os ambientes. Também é digno de destaque o amplo terraço 
“gourmet”, que constitui uma tendência de mercado atual para 
empreendimentos desse porte. Sobre o piso-padrão entregue pela 
construtora, um deck de madeira confere mais aconchego aos 
móveis de fibra e tecido, cirando um espaço integrado aos recur-
sos “gourmet”, como o forno de pizza, a churrasqueira e até uma 
pequena adega de vinhos. Vida caseira da melhor qualidade!•

Há ramificações de som para 
outros ambientes da casa,
o que é feito por intermédio de 
um sistema de amplificação em 
duas zonas (uma atendendo 
às salas, varandas e ao espaço 
“gourmet” e outra, às áreas 
internas do apartamento). Da 
mesma forma, há apêndices de 
vídeo em outros cômodos, além 
do home theater



FICHA TÉCNICA

Realização:
Projeto de decoração
Cilene Monteiro Lupi Studio
Fone (11) 3062-7650 
Site www.cilenemlupi.com.br

Projeto de áudio e vídeo:
Cia. Paulista de Festas/DJ Eloi Music Collection 
& Sound Contractor
Fone (11) 5522-1903
Site www.ciapaulistadefestas.com.br 
(link www.djeloi.com.br)

· Fonte única de vídeo e áudio do 
  apartamento modelo: DVD LG
· Distribuidor de vídeo e sinais de áudio: Trasnscortec 4/1
· Cabos de vídeo OCT 
· Cabos de áudio OCT  
· Sala modelo: TV Plasma Sansung (42”) 
· Suporte IACI
· Closet do casal: TV LCD LG (19”)
· Sala íntima de TV: TV LCD LG (26”) e suporte IACI
· Amplificação em duas zonas de som:
· Zona 1: salas e varandas com espaço “gourmet” 7 
· Zona 2: áreas internas do apartamento 6
· Numero total de sonofleotrees do apartamento: 
· 13 Lando (CAX 635)
 


