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A casa ganhou espaços que refletem os 
diferentes estilos do casal através da escolha 
seletiva de revestimentos e mobiliário solto

ANGELA SETIM
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Unir o gosto do casal dentro do mesmo espaço não é tarefa fácil. 
Estilos diferentes precisam ser sopesados com cuidado, para que 
ambos se sintam bem em cada canto da casa. Nesta residência 

de 250 m² em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, 
a arquiteta Angela Setim conseguiu incorporar com sucesso os estilos 
diferentes do casal no projeto de interiores: “O espaço gourmet foi 
totalmente definido pelo marido, por isso a escolha de cores mais escuras 
e uma pegada mais vintage. O restante da casa ficou por conta da 
esposa, que preferiu cores claras, ambientes integrados e alguns detalhes 
coloridos”, comenta. 

Diferentes tipos de revestimentos – porcelanatos, granitos, mármores e 
cerâmicas 3D – unem-se aos papéis de parede, cortinas e mobiliário solto 
com cores neutras da M. Decor. “A M. Decor é excelente no atendimento, 
no auxílio à escolha de produtos, na qualidade e design das peças. A loja 
proporcionou a demonstração de peças decorativas e tiveram todo o 
cuidado durante a instalação”, elogia Angela. CS

1/2 Na sala de estar, a cortina de pé direito 
duplo (M. Decor) se destaca com as 
luminárias pendentes de hastes metálicas 
na cor bronze. O mobiliário solto – sofá 
e poltronas - foram escolhidos em cores 
neutras e detalhes em madeira que 
compõem com a mesa lateral também em 
madeira e tampo em espelho bronze, todos 
da M. Decor

2



40 | CASA SUL 2019 www.casasul.com.br

3 A sala de jantar ganhou iluminação com fita de LED embutida nas laterais do gesso, que destaca o lustre pendente com anéis de LED sobre a 
mesa de jantar. As cortinas e os quadros decorativos foram escolhidos na M. Decor 4 No espaço gourmet a TV ficou acomodada em um painel 
filetado com laca brilhante que se estende pela parede e forro. A mesa de jantar em madeira de demolição, combina com a tonalidade das 
banquetas em couro caramelo e metal, todas da M. Decor
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ANGELA SETIM  
ARQUITETURA & INTERIORES    
Rua Jorge Mansos do Nascimento 
Teixeira, 500 • (41) 3385-1276 / 98853-
7607 • São José dos Pinhais • PR  
www.angelasetim.com.br
FORNECEDOR: GREY HOUSE 
ILUMINAÇÃO Rua Noel Rosa, 61 • 
(41) 3336-4159 • Curitiba • PR •  www.
greyhouse.com.br | M. DECOR Rua 
Tenente Djalma Dutra, 895 • (41) 3282-
4683 • São José dos Pinhais • PR • 
www.mdecor.com.br
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5/6 No quarto do casal, a cabeceira foi executada 
em 4 painéis estofados em camurça na cor 
grafite (M.Decor) emoldurada por filetes em laca 
brilhante no mesmo tom. O visual é completado 
pelo papel de parede listrado acima da cabeceira 
e pelas cortinas em gaze de linho com xales na 
cor grafite, todos da M. Decor


