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lareira ecológica
Não é necessário fazer uma
reforma pesada para ter uma
lareira em casa. Modelos que
usam álcool ou fluido especial
não emanam fumaça e, por isso,
dispensam dutos de exaustão
ou chaminé. “Não tem custo de
obra e ainda não deixa cheiro”,
diz a arquiteta Andrezza Alencar.
Há opções embutidas, como a
da foto ao lado, e portáteis, que
podem ser usadas em ambientes
internos e externos. Os preços
variam bastante. Omodelo mais
barato damarca K3 Imports,
por exemplo, custa a partir de
R$ 595. Feito de chapa de aço,
parece um vaso e esquenta uma
área de 15metros quadrados. Já
o mais caro custa a partir de R$
5.000—tem base demadeira,
proteção com vidros temperados
e rodinhas. O espaço aquecido
é de 50metros quadrados

dimmer
É um dispositivo utilizado
para variar a intensidade da
iluminação. Barato e simples de
instalar, é ideal para ambientes
com usos variados.“Faz
bastante diferença quando,
por exemplo, a sala de TV está
nomesmo espaço que a de
estar. Com o dimmer, dá para
deixar o cômodomais escuro
para assistir a um filme ou
mais claro para receber os
amigos”, afirma a arquiteta
Bruna Cancellara. O único
cuidado é usar uma lâmpada
dimerizada, que permite fazer
essa regulagem. Nomercado,
há desde os modelos mais
simples, com o botão giratório
(a partir de R$ 15), até os mais
sofisticados, com tecnologia
“touch”, sensível ao toque (com
opções em torno de R$ 70)

luz noturna
Nomeio da noite, uma
iluminação próxima ao chão,
na altura do rodapé, ajuda a
sinalizar o caminho dentro
do banheiro sem ofuscar a
visão. Isso pode ser feito com
balizadores embutidos na
parede ou com equipamentos
ligados à tomada. A luz noturna
damarca Brilia (foto acima)
tem sensor e acende assim que
toda a iluminação do ambiente
é apagada. O aparelho custa
partir de R$ 19,90. Outra dica
é instalar luminárias portáteis
de LED dentro dos armários
para facilitar a busca por
roupas enquanto outra pessoa
dorme nomesmo cômodo,
no escuro. Hámodelos que
funcionam à pilha e têm fita
adesiva para serem fixados
na parte superior domóvel

torneira com filtro
Para quem gosta de cozinhar,
ter uma torneira com filtro
perto do fogão, o que facilita
o preparo dos alimentos, é um
pequeno luxo que vale a pena.
“Não é necessário instalar uma
cuba embaixo, porque não é
para lavar nenhuma louça”, diz
o arquiteto Thales Drumond. O
objetivo é apenas deixar a rotina
do cozinheiro mais prática.
“A pessoa não precisa levar a
panela até a pia. Já tem ali do
lado o ponto de água filtrada”,
diz. Ele instalou o equipamento
em sua própria cozinha, que
aparece na foto ao lado. O
modelo escolhido foi o filtro de
mesa single da Deca, que custa a
partir de R$ 545,89. Para evitar
obras, Drumond recomenda que
esse ponto de água extra seja
previsto na fase de projeto

toalheiro térmico
Toalhas secas e quentinhas
são um conforto nos dias mais
frios. “É interessante instalar
o aparelho principalmente
nos banheiros com pouca
ventilação”, afirma o arquiteto
Thales Drumond. Ligado à
tomada, o equipamento aquece
até os 40º C e seca a toalha
em, nomáximo, quatro horas,
dependendo da umidade e da
temperatura ambiente. O gasto
de energia não é alto —equivale
a cerca de 5% do consumo de
umamáquina de secar roupas.
O toalheiro térmico não queima
ou resseca os tecidos (exceto
nylon). Os modelos mais simples
não têm temporizador, que pode
ser adquirido separadamente e
acoplado. Um dos cuidados na
hora da compra é escolher o lado
certo do fio (na haste direita
ou esquerda) para facilitar o
acesso à tomada. O toalheiro
cromado para duas toalhas da
marca Flape, na foto acima,
custa R$ 989, mas há opções no
mercado a partir de R$ 259,90

desembaçadorde espelho
É uma boa opção para quem
divide omesmo banheiro.
“Enquanto um está no banho, o
outro consegue semaquiar ou
se barbear sem que seu reflexo
seja escondido pelo vapor”, diz
a arquiteta Inah Mantovani. O
aparelho funciona damesma
maneira que o desembaçador
de vidro dos carros, explica
Simone Sadalla, sócia-diretora
da empresa especializada Hot
Mirror. Em uma película adesiva
instalada atrás do espelho,
passam fiações que esquentam a
superfície e impedem que a água
se condense ali. O equipamento
pode ser aplicado em qualquer
tipo de espelho, pendurado ou
colado à parede —mas, nesse
caso, tem de estar previsto no
projeto. Ainda há a possibilidade
de colocar a película em toda
a superfície ou só na área de
visão, logo acima da pia. O
metro quadrado custa R$ 700

águaquente na pia da cozinha
Não é apenas um conforto para lavar
louça nos dias mais frios, mas também
ajuda a remover a gordura de panelas e
pratos, defende o arquiteto Junior Piacesi.
Para quem só tem água fria na cozinha,
ele recomenda instalar um aquecedor
elétrico dentro do gabinete —mais discreto
que uma torneira elétrica. Para não
precisar fazer o ajuste da temperatura
no aparelho, o indicado é instalar
ainda uma torneira commisturador

lâmpada conectada
Alternativas mais baratas à
automação das luzes de casa,
essas lâmpadas de LED com
conexão sem fio podem ser
comandadas por um controle
fixado à parede, celular ou
tablet. Omorador pode trocar
a cor da iluminação, que passa
por todos os tons do arco-
íris, e regular sua intensidade.
É possível ainda programá-
las para acender sempre no
mesmo horário pela manhã
ou comandá-las à distância,
mesmo de férias em outro
país. As lâmpadas podem ser
controladas individualmente
ou em conjunto —o sistema
comporta até 50 delas.
Um kit da Philips Hue com
três unidades sai por R$
599, na Americanas.com.

fixadorde porta
Baratos e de simples instalação, esses
equipamentos evitam o bater de portas
pelo vento. Uma opção interessante
é o fixador magnético, como o que
aparece na foto acima. Damarca Vonder,
pode ser encontrado por a partir de
R$ 20,90. É composto por duas peças:
uma presa ao chão e a outra, colada
na parte de trás da porta. O imã segura
o peso da porta, mas basta fazer uma
leve força para conseguir soltá-la

eumereço
pequenosmimos para deixar a casamais confortável e luxuosa
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Nada do que está nesta página é essencial,mas
essesdetalhes, como toalheiro térmicooudesem-
baçador de espelho, podem deixar a casa mais

aconchegante. “Essesmimos fazemmuitadiferen-
ça na decoração. Na hora de uma reforma, vale a
pena investir nos detalhes para melhorar seu dia
a dia”, diz o arquiteto Thales Drumond.
Aseguir, vejadez ideiasqueajudamadeixar sua

rotinamais fácil e sofisticada.

escovade vedação
Vedar bem portas e janelas impede a
entrada de poeira e água, aumenta o
isolamento térmico e acústico e ainda
evita a trepidação, que provoca barulho.
Fitas autoadesivas com escovinhas têm
baixo custo (R$ 42,90/5metros na Leroy
Merlin) e são fáceis de aplicar. Mesmo
assim, o ideal é procurar um profissional
para instalar, diz Luis Claudio Viesti,
coordenador técnico da Afeal (associação
de fabricantes de esquadrias de alumínio)
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Sala com lareira ecológica
embutida em projeto da
arquiteta andrezza alencar

Torneira com
filtro na cozinha
projetada pelo
arquiteto Thales
Drumond em SP

Espelho com
desembaçador
da empresa
Hot mirror em
apartamento em
São Paulo


