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ESPAÇOS
DE DIVERSÃO
QUE SÃO UM LUXO

PISCINAS PEQUENAS
Modelos de 7,20 a 19,10 m² 
para áreas reduzidas

ÁGUA QUENTINHA
Invista nas capas térmicas 
e proteja o seu lazer

TRATAMENTO QUÍMICO
Confira o passo a passo e 
aproveite o setor sem preocupação

CHURRASQUEIRAS PORTÁTEIS
A gás ou a carvão, elas são a aposta 
para o preparo das carnes

JARDIM VERTICAL
Conheça as espécies 
indicadas e garanta 
paredes verdes 
no exterior
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Texto Beatriz Schadeck sob supervisão de Ana Luísa Lage

Fotos Divulgação/Salvador Cordaro

FRESCOR 
ILUMINADO
PISCINA COM ILUMINAÇÃO GARANTE 
O LAZER E DIVERSÃO A QUALQUER HORA 
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Projeto: Gebara Conde Sinisgalli Associados
Iluminação: Foco Luz & Desenho 
e Fasa Fibra Ótica 
Paisagismo: André Paoliello
Área construída: 31 m²
Profundidades: 1 m (parte rasa) 
e 1,30 m (parte funda) 
Método construtivo: concreto armado
Revestimentos: pastilhas de vidro (Vidrotil),
bordas de porcelanato (Portinari) 
e deque de madeira ao redor
Localização: Cotia, SP

Com ar campestre, a morada que leva a assinatura da arquiteta Bela

Gebara, do escritório paulistano Gebara Conde Sinisgalli Associados, está

localizada em Cotia, SP, e segue as solicitações dos proprietários para um

ambiente de diversão. 

A piscina de 31 m² é a atração na área de lazer. Abraçado pelo verde, o

modelo de concreto armado com  profundidade variável de 1 a 1,30 m ganhou

revestimento de pastilhas de vidro (Vidrotil). Nas bordas, a profissional optou

por porcelanato (Portinari) e deque de madeira nas regiões ao redor. O spa

tem 8,90 m² e também foi revestido com pastilhas de vidro (Vidrotil). 

O projeto luminotécnico ficou a cargo das profissionais Junia Azenha e

Fernanda Pereira, da Foco Luz & Desenho, de São Paulo, SP, que evidenciaram

o desenho da piscina por meio das luzes, além de permitirem o uso no período

noturno. A iluminação interna quando acesa funciona como um plano refletor

e contribui para a claridade do jardim.  

A iluminação foi executada pela Fasa Fibra Ótica, de Peruíbe, litoral norte

paulista. Duas fontes tipo vapor metálico para fibra ótica (Fasa) e 13 spots

subaquáticos (Fasa) foram adotados ao longo da piscina. “A estética requintada

também foi um dos motivos para a escolha da fibra ótica, não apenas pelo

acabamento compacto com spots de 4,5 cm, mas principalmente pela qua-

lidade da luz apresentada”, destaca Wilson Salouti, diretor de marketing da

Fasa Fibra Ótica.

O paisagismo que envolve a área de lazer leva a assinatura do paisagista

paulistano André Paoliello, de São Paulo, SP. Espreguiçadeiras e poltronas

completam o espaço para os momentos de relaxamento.
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