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UCE GALVÃO

DE SÁ

Arquiteta

O mix equilibrado de materiais e revestimentos nobres
com uma paleta de cores sóbria e elegante trouxe o
charme e a sofisticação almejados pelos clientes.
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FORNECEDORES
Móveis soltos, Empório Choça. Vidros, Vidronorte.
Adornos, Idée. Tapetes, Adroaldo Tapetes do Mundo.
Pedras, Multipolipedras. Papel de Parede, Agatek. Obras
de arte, Galeria Mariana Furlane. Aço, Revestinox.
Colchas e cortinas, João e Hélia Ellery Atelier.
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O projeto expressa o gosto dos moradores e a alegria de receber bem.
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CONCEITO DO PROJETO. O apartamento de 230m² para casal
com dois filhos pequenos recebeu o olhar especial de Luce Galvão
de Sá ainda no início da obra do edifício, o que permitiu que a planta
sofresse interferências de acordo com as necessidades do cliente.
A arquiteta, então, teve a oportunidade de inserir novos materiais
e revestimentos para ambientes personalizados e bem sofisticados. No hall de entrada, o cinza, o preto e o dourado anunciam a
sofisticação das cores adotadas, bem como a predominância de
materiais nobres, como o mármore travertino no piso e mármore
Nero Marquino no aparador. Visivelmente integrada, a ampla sala de
estar e jantar acompanha a escolha elegantes dos tons, adicionada
do aconchego da madeira, das texturas dos papéis de parede e do
toque macio dos tapetes que deixam o ambiente ainda mais envolvente. Já na cozinha, materiais quentes e frios, como a madeira e a
pedra, formam um conjunto surpreendentemente harmonioso.
DETALHES MARCANTES. A varanda ganha mais liberdade na
mistura de cores e revestimentos para dar o ar de descontração e
alegria na hora de receber. O lavabo traz bancada em ônix iluminado
e extenso espelho acoplado à parede em vidro preto. No estar, o móvel de apoio recebeu bancada em mármore Carrara e acabamento
em laca com dispositivo móvel para o bar.

PRINCIPAIS FORNECEDORES. Vidronorte, Empório Choça, Idée,
Adroaldo Tapetes do Mundo, Multipolipedras, Agatek, João e Hélia Ellery
Atelier, Revestinox, Metal Comércio e Galeria Mariana Furlani.
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