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A loja conceito da Arthur Decor
é também o showroom referência
da HunterDouglas® no Brasil.
Inspirada em um favo de mel, a
cortina Duette absorve calor e
ruídos. Já a linha de persianas
CountryWoods é feita de madeira
e tem os mesmos benefícios.

inspiração
natural

LUZ NA MEDIDA CERTA

O fato de estar radicado em Nova York não significa que o arquiteto paulistano Victor B. Ortiz se distanciou de seu país como fonte de
inspiração. Ganhador do prêmio Emerging Architect of the Year, do Global Architect Builder Awards, ele leva para seus projetos referências
de moradias rústicas, típicas do interior do Brasil. “Tive contato com outras formas de viver por meio das viagens que fiz com meu pai, que é
agrônomo”, diz. “Lembro de visitar fazendas remotas, com casas de taipa ou de bambu, que tinham diferentes soluções para os telhados, por
exemplo.” Certa vez, no Pantanal, eles se hospedaram em uma casa que mal tinha paredes, numa comunidade ribeirinha. Já nas reservas do
povo Kootenai, em Idaho, Estados Unidos, o arquiteto conheceu as famosas tendas cônicas tepees e aprendeu sobre o uso circular dos recursos. Essas memórias acabaram influenciando o seu interesse pela biomimética, uma disciplina que, aplicada à arquitetura, observa as soluções
do ambiente natural para aproveitá-las nas estratégias construtivas. O resultado são projetos como o batizado de Tapera, de Parati (RJ), em
que Victor reinterpretou elementos usados numa aldeia indígena próxima, a Araponga. “Ali as construções de taipa e madeira têm juntas
por encaixe e grandes telhados curvos”, conta. “O nome Tapera, que, em tupi, significa ‘casa simples’, nunca foi tão adequado.” L.C.
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Cortinas e persianas trazem beleza e aconchego e podem
até influenciar o humor das pessoas em um ambiente.
Além de trazer bem-estar, beleza e
conforto, valorizar a luz natural tem uma
função essencial na decoração. Quando
realizado e obtido por meio de um estudo específico de insolação, o controle
da iluminação pode interferir até mesmo
no humor e na produtividade. É só imaginar, por exemplo, a sensação agradável
que a luz do final de tarde traz ao invadir
um ambiente e tingir o espaço com suas
cores alaranjadas. Ou ainda o conforto
de estar na varanda protegida do calor
e dos raios UVA e UVB em pleno verão.
Cortinas e persianas são as grandes
aliadas para controlar a luz natural e tirar
o melhor proveito dela. Mas, para conseguir todos os benefícios, é preciso acertar
na escolha entre tantos materiais e formas
disponíveis. Conheça algumas principais
sugestões da marca HunterDouglas, líder

e referência no segmento desde 1919,
que oferece mais de 500 combinações.
Toda essa tecnologia está disponível
no showroom da Arthur Decor, com seus
mais de 50 anos de experiência em proteção solar e soluções para janelas. No
showroom conceito da marca, que vale
a visita, é possível conhecer a tecnologia
envolvida nos vários tipos de produtos
oferecidos, incluindo a execução de projetos sob medida para áreas externas,
como gazebos retráteis. A Arthur Decor
é também o showroom referência da
marca desde 1991, com toda a linha de
produtos sob medida.
Persianas e cortinas, vale lembrar,
também reduzem a perda energética,
especialmente a do ar-condicionado, e
protegem os móveis e objetos de decoração da ação dos raios solares.

Sobre os materiais:
Coleção CountryWoods HunterDouglas®
— Produzida com lâminas de madeira
certificadas pela FSC (Forest Stewardship
Council), a matéria-prima respeita o
meio ambiente.
Cortina Duette HunterDouglas® —
Inspirada no desenho de um favo de mel, é
feita com um tecido em formato celular, que
funciona como um colchão de ar, retendo
a entrada de calor e absorvendo os ruídos.
Cortina Rolô em tecido Tela Solar
Seatex HunterDouglas® — O material
desta linha possui em sua composição
resíduos oceânicos reciclados, uma solução inovadora, exclusiva e sustentável, que proporcionam controle de luz,
bloqueiam a radiação solar e trazem o
conforto térmico.

