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Piquenique
Acessórios e 
roupas para 

curtir os dias 
ensolarados

paraíso particular! quarto de veraneio de frente para a praia
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90A caminho do mar
estilo navy, tons alegres, madeira natural e 
itens temáticos levam o verão para o décor

Lado
a lado
Aprenda a 
distribuir 
os quadros 
na parede

Embarque 
nessa ideia!

os piratas 
animam a festa 
de aniversário
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rosa-dos-ventos,
leme e barco a 
vela estampam o 
papel de parede 
ralph Lauren 
no ambiente 
sofisticado 
que aposta no 
xadrez como 
padronagem 
principal
texto Thiery okuyama
fotos renaTa D’aLmeiDa

Rumo
à felicidade
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omando o lugar de destaque 
geralmente ocupado pelas listras 

bicolores, o xadrez encanta o enxoval 
do projeto navy, alastrando o trio de 
matizes referência do estilo – branco, 
vermelho e azul-marinho – com toque 
sutil de amarelo. envolvendo almofadas, 
a padronagem xadrez aparece ao lado de 
estampas igualmente clássicas, a exemplo 
dos poás e do pied-de-poule, no duo 
marinho e branco. o vermelho tinge o 
tricô, envolvendo os encostos e também 
vieses, ao passo que o branco revela-se 
na base. a colcha da cama exibe a mesma 
estampa do papel empregado na parte 
superior das paredes, da ralph Lauren, 
enquanto a porção inferior é recoberta 
com papel texturizado, da Wallton.

t
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Ícone do estilo navy, as listras 
bicolores mostram-se no kit 
de berço, enquanto o xadrez 
dissemina a paleta clássica



Fornecedores
Projeto: Suelleen Marques, da Quarto de Lua
Berço e cômoda: Quarto de Lua
Nichos e prateleiras: Quarto de Lua (projeto)
Papel de parede: Quarto de Lua
Enxoval, tapete, trocador, kit de higiene e enfeites: Quarto de Lua
Cortina: Uniflex
Cama e poltrona: já existentes

ApropriAndo-se do temA náutico, o décor abusa 
de estampas e objetos que remetem ao estilo clássico. 
“A mamãe desejava um quarto com cara de menino 
com um toque mais moderno, descartando os tons 
clarinhos”, diz Suelleen marques, da Quarto de Lua, que 
driblou com maestria os poucos metros quadrados do 
espaço inserindo todos os itens do mobiliário infantil. 
Da linha Ítalo, berço e cômoda são esculpidos em 
madeira maciça com laca fosca, mesmo acabamento da 
cama auxiliar. o enxoval temático exibe em sarja branca 
com intervenções do tecido exclusivo ralph Lauren 
– a mesma padronagem fixada na parte superior das 
paredes, arrematada por rodameio com bits negativos. 
Propagando o estilo navy, os artigos decorativos 
são simplesmente encantadores. na lateral da cama 
auxiliar, o trio de boias salva-vidas indica a hora certa 
e apresenta o tradicional nó de marinho, além de uma 
caravela. no porta-retrato, o farol serve de norte para o 
pouso da gaivota. arrematando o espaço, cortina rolô e 
tapete kilim marinho e bege sobre o piso em madeira.
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