Mesas e Escrivaninhas para Home Studios
Para todos nós, chega a hora em que a estação de trabalho improvisada com que
começamos não consegue mais comportar as demandas sempre crescentes do nosso
estúdio.
Chega então a hora de investir em uma escrivaninha/mesa mais apropriada. O problema é
que, encontrar a certa para o seu estúdio não é uma tarefa fácil, porque a opção perfeita
para um estúdio pode ser péssima para outro.
Sendo assim, para lhe ajudar na escolha, fizemos um lista com 6 escrivaninhas
maravilhosas para home studios, cada uma ideal para um tipo específico de setup.
Vamos começar com a …

1. On-Stage Stands WS7500
Em salas pequenas, com pouco equipamento…
Não faz sentido ter uma escrivaninha chique,
certo?
Neste caso, a opção mais inteligente seria adquirir
algo simples, como a On Stage Stands WS7500.
Ela tem as 3 características básicas que
consideramos obrigatórias em qualquer mesa de
estúdio:

●
●

● uma plataforma superior pequena para os
monitores
uma plataforma central maior para o computador, os microfones USB, as interfaces
e etc.
uma bandeja móvel para o mouse e teclado

E, apesar de sua estrutura pequena, este modelo é capaz de suportar até cerca de 80kg.
Em comparação com outras mesas similares dessa categoria, a WS7500 é a mais vendida
e bem avaliada pelos consumidores.
●

Clique aqui para conferir o preço – (Amazon)

2. Z-Line Cyrus Workstation
Para aqueles que preferem
algo um pouco mais
estiloso e elegante
apresentamos a Z-Line
Designs Cyrus
Workstation.
Ela tem as mesmas
características da
WS7500, com 2 adições:
1. rodinhas para fácil
movimentação
2. bastante espaço na
parte inferior para
gabinetes de computador e
HD`s externos
Para aqueles que querem saber em quais situações mesas de vidro são apropriadas para
gravações, a resposta é que a mesa é feita de um material especial, conhecido como “vidro
temperado“, que é até 5 vezes mais resistente que o normal e ideal para uso em estúdios.
●

Clique aqui para conferir o preço – (Amazon)

3. Z-Line Claremont Desk
Se você utiliza pedestais para seus
monitores de estúdio,
provavelmente já deve ter percebido
que a plataforma superior da
maioria das mesas/escrivaninhas de
estúdio não são apenas inúteis,
como também são um problema.
Só o que elas fazem é aumentar,
desnecessariamente, a quantidade
de superfícies, gerando mais
reflexões e degradando a precisão
do seu monitoramento.
A solução para esse problema é
escolher uma mesa sem plataforma
superior, tal como a Z-Line
Claremont.

Se você não tem muito equipamento e deseja diminuir as reflexões sonoras ao máximo,
esta mesa é a opção perfeita.
●

Clique aqui para conferir o preço – (Amazon)

4. Walker Edison 3-Piece Contemporary Desk
Tradicionalmente,
aconselha-se que as mesas
de estúdio não fiquem no
canto da sala, certo?
Mesmo assim, em muitos
home studios essa é a única
opção.
O problema é que, já que as
fabricantes de
mesas/escrivaninhas de
estúdio geralmente não fabricam mesas de canto, elas são difíceis de achar.
Então, confira uma que você vai gostar: a Walker Edison 3 Piece Contemporary Desk.
Custando pouco, sendo muito bem avaliada pelos consumidores e tendo um design
compacto, que cabe até em espaços apertados, esta é a mesa de canto perfeita para
estúdios em quartos pequenos.
●

Clique aqui para conferir o preço – (Amazon)

5. Omnirax Presto
Conforme os home studios vão
aumentando com o passar do
tempo, os espaços dos racks
tornam-se uma comodidade cada
vez mais importante.
E, embora algumas pessoas gostem
de racks independentes, outras
preferem que espaços de rack
fiquem embutidos em suas mesas,
como é o caso da Omnirax Presto.

Sendo a maior das mesas que vimos até a agora, a Omnirax Presto possui 6 espaços e
uma área de superfície grande o suficiente para comportar um teclado e uma superfície de
controle.
Se você possui bastante equipamento e precisa de espaço esta mesa pode ser exatamente
o que você procura.
●

Clique aqui para conferir o preço – (Amazon)

6. Studio RTA Producer Station
Se a Omnirax Presto não for
grande o suficiente para você,
este próximo modelo
certamente é: apresentamos a
Studio RTA Producer Station.
Ela tem praticamente todas as
características que você
espera, incluindo:
● Área de superfície
principal grande o suficiente
para comportar um teclado
● Duas bandejas
deslizantes para os teclados
●
●
●
●
●

Organizadores de cabos na parte de trás
Rodas na base
Dois portas-CD de 8 espaços
8 espaços de rack na parte superior
20 espaços de rack em CADA canto inferior

Somando tudo, ela tem um total de 48 espaços! E, mesmo que você não utilize tantos
assim, uma coisa ótima a respeito deste modelo é que os compartimentos inferiores
também são perfeitos para gabinetes de computador.
Embora a maioria das mesas desse calibre sejam muito caras, você ficará surpreso em
saber que a RTA Producer Station está longe de ser tão cara quanto elas.
●

Clique aqui para conferir o preço – (Amazon)

Fabricantes de Mesas/Escrivaninhas Customizadas que Você
Deve Conferir
Se você chegou até aqui, e nenhuma das
mesas que recomendamos supre suas
necessidades
Confira estes fabricantes de mesas
customizadas:
●
●
●

Sound Construction
Malone Design Works
Argosy

Contate uma dessas empresas, pois elas
podem fazer praticamente qualquer coisa
que você quiser.

