Cápsula
do tempo

Crisa Santos
arredonda o banheiro
clean de toques retrô.

A construtora entregou o apartamento para o casal
e seus dois filhos com acabamentos simples. Isso
os motivou a contratar a arquiteta Crisa Santos para
personalizar os espaços e deixá-los com um layout
diferenciado. Para o banheiro do casal foi solicitado um
ambiente clean, com banheira separada do box, além
de bancada dupla para atendê-los ao mesmo tempo.
Quinas da parede com o chão e teto foram
arredondadas. “A proposta foi dar uma forma de
cápsula a este banheiro, como se fosse a cápsula do
relaxamento”, assinala a arquiteta. Crisa pontuou o estilo
retrô no ambiente por este ser do gosto pessoal dos
clientes. Isso pode ser observado na banheira vitoriana
da Doka Bath Works e também no grafismo das pastilhas
da bancada, que contrastam com todo o espaço.
Um detalhe inusitado e sutil são as duas faixas de
pastilhas brancas e brilhosas, que percorrem a
“cápsula” para dar a ideia de continuidade. Além das
pastilhas de acabamento arredondado, as cubas
também entraram com cantos sinuosos para dialogar
com esse conceito. Os nichos criados para produtos
de higiene pessoal vieram ao encontro da proposta
da cápsula, pois atendem às necessidades do
banheiro com muita praticidade, ao mesmo tempo
em que dispensam acessórios ou suportes.
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01. Crisa Santos lançou mão da coleção de pastilhas estampadas
assinada por Adriana Barra na bancada deste banheiro, em
contraste com o revestimento no tom gelo fosco que toma
conta do ambiente e que flui com formas arredondadas.
A mesma cor aparece nas duas faixas que contornam o
cômodo, mas desta vez em acabamento brilhante – tudo da
Jatobá. Box e espelhos Ápice Art. Duchas do modelo Raindance,
da Hansgrohe. A banheira vitoriana é do modelo Slipper,
da Doka Bath Works, o que enfatiza o toque retrô do projeto.
02. As cubas, metais e ducha da banheira são Deca.
O armário criado atrás dos espelhos de cantos
arredondados tem 15 centímetros de profundidade e
portas de correr. A marcenaria foi executada em MDF com
acabamento em laca na cor gelo pela Mobília Brasil.
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Localização: São Paulo (SP). Duração da obra: 45 dias.
Área: 9 m². Pé-direito: 2,35 m. Colaboradora: Denise Romansina.
Revestimentos: Jatobá. Forro e gesso: Thais Decorações.
Metais, cubas, louças e ducha da banheira: Deca.
Chuveiro: Hansgrohe. Banheira: Doka Bath Works.
Mobiliário: Mobília Brasil. Box, vidros e espelhos: Ápice Art.

Planta baixa: o bom
comprimento do
banheiro – ele mede
4,5 x 2 m – não
comprometeu a área
útil do ambiente.

+proﬁssional
Crisa Santos
Formação: arquitetura
Tempo de atividade: 8 anos
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banheiros

“A proposta foi dar
ao banheiro uma forma
de cápsula”.

banheiros
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