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ACONCHEGANTE
INTEGRAÇÃO
Amplo e confortável, apartamento foi projetado para
recém-casados em busca de um lar acolhedor
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Os revestimentos ganharam
tons neutros, principalmente
branco e cinza. Assim, as cores
aparecem nas peças de decoração, almofadas e mantas que
compõem o layout da sala de
estar. Em frente ao sofá, a mesa
de centro em mármore carrara
com lareira Ecofire embutida

Projetado para aproveitar tanto os momentos de descanso a dois como os
encontros com amigos e família, este apartamento de 130 m² no bairro
da Aclimação, em São Paulo, foi repaginado pelo escritório Mandril
Arquitetura e Design, liderado pelo arquiteto Bruno Reis e pela designer
de interiores Helena Kallas. Para atender aos desejos dos proprietários
recém-casados, os profissionais criaram um lar confortável, com bastante
espaço para receber convidados e cozinhar com tranquilidade, além de
uma adega climatizada.
Ponto principal da morada, o estar foi redesenhado como um ambiente
multiuso, com TV, living, estar, jantar, adega, lareira, churrasqueira e
cozinha. A partir da reforma, se tornou um grande salão e, através da
distribuição do mobiliário, foram criados os diferentes usos: canto com
sofá em chaise para o home theater, grande estante para decorar com os
objetos trazidos em viagens, que também serve como aparador e bar, estar
com poltronas assinadas por Zanini Caldas, Dpot Brasil, sofás, Dpot, em
tons de cinza, um mais escuro e outro mais claro.
Dessa forma, a escolha para compor a sala de jantar foi por cadeiras em
couro verde e mesa em vidro, assinadas por Rejane Carvalho Leite para
a Dpot Brasil. A mesa fica apoiada a uma ilha central de cozinha, em
Corian branco, com direito a bancada de preparo e área de banquetas,
assinadas por Jader Almeira, Dpot, próximo à churrasqueira, feita em
pedra cinza, Palimanan.
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A sala de jantar e a cozinha são divididas
apenas pela ilha em corian de 5 metros
e portas em inox, que interligam área de
serviço e adega. Em destaque, a mesa
em vidro cercada por cadeiras em couro
verde, conjunto de Rejane Carvalho Leite
para a Dpot Brasil. Na parede ao fundo, a
estante abriga as lembranças de viagens
e ainda serve como aparador e bar

Para os revestimentos, se apostou em cores mais neutras, como cinza e
branco, contraponto o mobiliário em marcenaria da área gourmet, executada
toda em feijó, e os elementos coloridos nos objetos, mantas e almofadas
na área social. No salão principal foi aplicado piso em porcelanato com
aspecto de cimento, Portobello, uma solicitação dos proprietários por conta
da labrador Lara que mora com o casal. Já a iluminação foi distribuída
para dar o melhor conforto luminoso possível, utilizando diferentes tipos
de lâmpadas como Dicroicas, Par20, AR70, todas em suas versões LED.
Já na suíte máster, o banho foi transformado em closet e o dormitório
ampliado. O apartamento conta ainda com uma segunda suíte, para hospedar confortavelmente os convidados quando necessário.
A morada é, em suma, a síntese das características dos proprietários e do
desejo por um recanto aconchegante, que tem como coração o grande
ambiente social, resultado de um espaço plural onde tudo pode acontecer
ao mesmo tempo: filme na TV, bate-papo e churrasco. Um espaço perfeito
para receber e desfrutar bons momentos.
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A suíte do casal também foi modificada
para ganhar mais espaço e um closet.
Piso em neobambu, mobiliário em tons
sóbrios e painel ripado da cabeceira deixam o ambiente aconchegante

46 | REVISTA DECOR

