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A

vida corrida por conta trabalho potencializou o desejo do casal por uma morada totalmente nova que expressasse a nova vida que queriam, com tempo e espaço para
receber amigos, preparar refeições, contemplar as obras de arte de seu acervo, ler
os livros que colecionam, ou relaxar plenamente. Este sonho foi confiado às mãos
de Luce Galvão de Sá, que teve toda a confiança e a liberdade que precisava para
desenvolver um projeto diferenciado, com layout inovador, mix de materiais nobres e
atuais, além da presença pontual de cores intensas. O apartamento de 230m² ganhou
espaços personalizados e alegres, reforçada pela união de matérias-primas quentes e
frias - como mármore travertino, madeira e pedras naturais, vidro, aço, laca - e pelo
garimpo de peças soltas e objetos que expressam o bom gosto dos moradores. Essa
proposta permitiu um desenho leve para o living, com poucos e confortáveis móveis e a
inserção de telas a serem apreciadas sem pressa. O jantar segue este conceito casual,
onde a mesa ganha continuidade com um apoio/aparador bem arrojado, conduzindo o
visitante a seguir até à varanda gourmet, integrada por panos de vidro. Ali, os materiais
e os tons descontraídos são um convite a momentos de interação e relax, num recanto
pensado para receber. Um local repleto de boas referências, beleza própria, aconchego
e de valor afetivo para estar sempre de bem com a vida e consigo mesmo.
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Os móveis soltos em linhas retas e curvas (Lado Sul Móveis) reforçam a essência contemporânea do projeto. A varanda ganha tons
mais vivos, principalmente nos móveis (Tidelli), além de um interessante mix de revestimentos, com ladrilhos hidráulicos e pastilhas de
vidro (Metal Comércio). No living e no jantar, são as telas e esculturas (Galeria de Arte Mariana Furlani), além dos adornos (Ideé)
que conferem personalidade. A cozinha preza pela elegância nos
materiais e pelos contrastes nos tons, com bancada em granito preto
e painel com mosaico de pedras naturais brancas (Multipolipedras).
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Na suíte do casal, a composição de tecidos macios
(Ouvidor Tecidos), tapete
soft (Adroaldo Tapetes do
Mundo), cortinas e papel
de parede (Agatek) reforçam o aconchego. A iluminação (La Lampe) contribui
para a atmosfera intimista.
No banheiro, mármore
e vidros (Vidronorte)
entram em cena trazendo
elegância e leveza.

