
Projetos
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O projeto luminotécnico da On Game Station setoriza a loja sem a necessidade de compartimentá-la. 
Destaque para sancas equipadas com fluorescentes AR 70 e LEDs embutidos na marcenaria.
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PARA REUNIR OS AMIGOS
Mauricio Karam foi o arquiteto responsável não apenas por 

planejar a distribuição dos ambientes na nova loja On Game 
Station, em um shopping paulistano, mas principalmente por dar 
personalidade ao negócio, criar uma ambientação convidativa e, 
ao mesmo tempo, impactante, que comunicasse facilmente sua 
proposta de lazer ao público infantil e jovem.

A proposta de iluminação para a loja de 150 m2 (executada 
pela Abduch Construtora) foi importantíssima nesse processo. 
“Diferente das lojas convencionais, ou locais de trabalho, em 
que precisamos de muita claridade e reprodução das cores o 

mais próximo do real, a proposta para a On Game foi deixar o 
ambiente confortável e cênico para o entretenimento. As telas de 
TV e projeções ficam mais bem definidas num espaço onde a luz 
geral é menor, por isso essas áreas são mais escuras”, conta ele, 
que decidiu aproveitar os efeitos luminotécnicos para setorizar 
a loja, com sancas equipadas com fluorescentes AR 70 e biombos 
iluminados por spots com LEDs coloridos para a divisão de 
ambientes. Além disso, o uso de revestimento de quartzo grafite 
texturizado permitiu menos reflexos no projeto, já que a textura 
absorve boa parte da iluminação.
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Dividida em térreo e mezanino – separação que delimita 
também o local para as atividades que produzem mais barulho 
(como o Rock Band) – a loja dispõe de espaços privativos 
e para mais jogadores, especialmente no térreo, onde a 
marcenaria laqueada é usada para dissimular e organizar a 
fiação e a iluminação embutida, formada por lâmpadas AR 
70, por vezes envolvidas por filtros em tons de verde e azul. 
Sobre a bancada maior, o forro de gesso ganhou cor violeta e 
luminárias embutidas AR 70 com filtro âmbar, além dos spots 
com mini-dicroicas com o foco sobre a área dos computadores. 
Tudo para criar o clima certo e envolver os jogadores.

Sobre a bancada para muitos jogadores, o forro de gesso foi pintado de violeta e 
iluminado com AR 70 com filtro âmbar nas sancas e spots com mini-dicroicas.


