
▼▼ ▼▼▼

L U M E     A R Q U I T E T U R A24

  m e u   p r o j e t o

Clínica Oriental
Um convite ao relaxamento

Da Redação
Fotos de Wilis Tomy Miyasaka
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Na recepção
foi utilizada luz direta
com lâmpada CDMR
em luminária de embutir,
marcando a entrada,
como um convite
a abrir a porta.

A CLÍNICA ORIENTAL É UM

novo e moderno espaço

especializado em tradicionais

técnicas de massagem e

tratamento estético originárias

no oriente. Localizada no

Shopping Morumbi, é dirigida a

um público consumidor exigente e de alto poder

aquisitivo que busca alívio para o stress, além de

bem estar para o corpo e a mente.

A necessidade de projetos arquitetônico e

luminotécnico que contribuíssem para a serenida-

de do local, tão necessária aos tratamentos,

resultou num espaço harmonioso, de forma que o

tratamento tem início não nas macas, mas sim no

exato instante em que o cliente passa pela porta,

começando pelo olhar e pela luz. O ambiente é

moderno, clean, sofisticado, elegante e, sobretu-

do, aconchegante.

Hall de entradaHall de entradaHall de entradaHall de entradaHall de entrada

O espaço da loja é composto por hall de

entrada e oito salas divididas entre térreo e

mezanino. Foram adotadas cores e tons sóbrios

nos ambientes. O piso foi revestido com porcela-

nato branco fosco, com tozetos pretos; as

paredes foram pintadas na cor branca.

Instalado no hall de entrada há um balcão de

recepção em marfim e apliques de imbuia clarea-

da, seguido pelo guarda-volumes com o mesmo

acabamento.

Um deck em ipê circunda o hall e lateral da

loja onde estão instaladas, na linha de frente,

cadeiras especiais para massagens. Os móveis

dispostos sobre este deck conferem destaque e

demarcam as áreas de atendimento.

Na recepção foi utilizada luz direta com

lâmpada de descarga de alta densidade CDMR

de 10º / 3000K / IRC 83, em luminária de embutir,

ideal para marcar a entrada, como um convite a

abrir a porta. Além de proporcionar uma ilumina-

ção de destaque e brilho, a lâmpada adotada

economiza energia.

Na vitrine, optou-se por iluminação direta com

lâmpadas Halopar 30 / 75W, em luminária de

embutir com vidro protetor jateado.

No balcão da recepção, um pendente com

três spots para lâmpadas mini dicróicas Decostar

35 Titan 10º, demarca, de forma decorativa, a área

de atendimento. Uma fluorescente tubular na

frente do balcão destaca o design do móvel e

conduz os clientes ao atendimento.

Na parede posterior da recepção, três fotos

divulgam os serviços da clínica e são destacadas

por uma luminária no teto, com três lâmpadas

Halospot 111 / 50W / 24º.

A necessidade de projetos arquitetônico e luminotécnico

que contribuíssem para a serenidade do local, tão necessária

aos tratamentos, resultou num espaço harmonioso, de forma que,

o tratamento tem início não nas macas, mas sim

no exato instante em que o cliente passa pela porta,

começando pelo olhar e pela luz.

Uma fluorescente
tubular na frente

do balcão destaca
o design do móvel

e conduz os clientes
ao atendimento.
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A lateral da escada
é acompanhada por
balizadores com LED na
cor azul, proporcionando
sofisticação, economia
e elegância.

Nas paredes foram instaladas três arandelas

com lâmpadas halógenas, lineares, com bulbo

tubular de quartzo, 150W.  A arandela de alumínio

em formato circular evita ofuscamento, proporcio-

nando iluminação direta e indireta com facho

superior e inferior, instalada a 1,70m de altura do

piso. As lâmpadas halógenas utilizam uma

tecnologia de baixa pressão e possuem bloquea-

dor de raios ultravioleta. Proporcionam uma luz

branca morna, uniforme e brilhante.

Escada e mezaninoEscada e mezaninoEscada e mezaninoEscada e mezaninoEscada e mezanino

O mezanino reforça o estilo oriental, dispondo

de duas janelas que foram executadas em

madeira e acrílico retroiluminado através de

lâmpadas fluorescente luz do dia. Especial

atenção foi tomada na tonalidade das madeiras,

para conferir harmonia ao conjunto.

Em cada corredor foram colocadas duas

arandelas de alumínio na cor branca, com refletor

de facho aberto com lâmpada Halopin leitosa 25W,

luz indireta. Sendo o pé-direito baixo, a luminária

instalada a 1,70 m criou uma mancha aberta para

iluminar o piso de porcelanato branco e laminado

de madeira, sem gerar nenhum tipo de ofuscamen-

to para as pessoas que transitam o local.

Especial destaque merece a escada e

guarda-corpo que dão acesso ao mezanino,

confeccionados em peroba-rosa de demolição,

em tom castanho. A lateral da escada é acompa-

nhada por balizadores em caixas 4x2, com LED de

1W cada, na cor azul, proporcionando sofistica-

ção, economia e elegância.

Considerando-se que o mezanino tem o pé-

direito muito baixo (2,10m no térreo e 2,00m no

piso superior), optou-se por uma iluminação que

ampliasse o espaço verticalmente. Para isto foram

instalados três canhões de alumínio na cor

Nas paredes foram
instaladas arandelas
em formato circular,

evitando ofuscamento
e proporcionando
iluminação direta

e indireta, com facho
superior e inferior.

Os corredores recebem
arandelas de alumínio

na cor branca, com refletor
de facho aberto com lâmpada

Halopin leitosa.
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branca, com uma lâmpada Halopar 30 / 75W, e

um outro canhão, evidenciando a coluna, com

lâmpada Halopar 10 / 75W, tanto para predominar

uma iluminação indireta como para evidenciar

aspectos arquitetônicos do espaço.

Salas de massagemSalas de massagemSalas de massagemSalas de massagemSalas de massagem

Nas paredes das salas de massagem foram

utilizadas texturas grafiato em tom verde-claro

com baixa saturação, proporcionando um ambien-

te tranqüilizador para os clientes que recebem a

massagem sobre macas. Foram criadas, ainda,

duas salas para massagem completa com tatami

e colchão vermelho, numa citação às salas

japonesas da arquitetura tradicional. Duas salas

de estética facial e corporal completam a clínica.

Nas salas de atendimento de massagem

foram feitas sancas de gesso para embutir

lâmpadas fluorescentes tubulares. Novamente luz

indireta, para não ofuscar os clientes que recebem

a massagem.

...Um outro canhão evidencia
a coluna, tanto para predominar
uma iluminação indireta como

para evidenciar aspectos
arquitetônicos do espaço.

No mezanino, que
tem pé-direito baixo,

optou-se por uma
iluminação que

ampliasse o espaço
verticalmente. Foram

instalados canhões
de alumínio, com uma

lâmpada Halopar...

Nas salas
de atendimento

de massagem foram
feitas sancas de gesso
para embutir lâmpadas

fluorescentes tubulares.
Luz indireta, para não

ofuscar os clientes.

Ficha Técnica
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Já nos ambientes de atendimento

de estética facial e corporal, as salas

são totalmente brancas, com muita

claridade, pela modalidade de

serviço oferecido. Optou-se, portan-

to, por uma luminária direta e indire-

ta, com um facho de alumínio na

vertical, utilizando a lâmpada fluores-

cente T5, que proporciona excelente

economia de energia quando compa-

rada com lâmpadas incandescentes

tradicionais, além de excelente

qualidade de luz. Seu diâmetro

extremamente fino, permite perfeita

instalação nos mais variados tipos de

projetos. A lâmpada é de tom quente,

de 54W / 35º.

Nas janelas, em estilo japonês,

foram instaladas quatro fluorescentes

tubulares luz do dia em cada janela. 

Nos ambientes de atendimento
de estética facial e corporal, optou-se
por luminária direta e indireta, com um facho
de alumínio na vertical, utilizando
a lâmpada fluorescente T5.

Nas janelas,
em estilo japonês,

foram instaladas
quatro fluorescentes tubulares

luz do dia em cada janela.




