P RO M O C ASAVO G UE

patricia penna
Arquitetura de linhas modernas e design contemporâneo
marcam o projeto desta casa no interior paulista
fotos Gabriel Arantes e sergio israel/divulgação

8 CASAVOGUE.COM.BR

Acima, no living, poltronas Artefacto e mesa de centro Vermeil; no alto, outro ângulo desse ambiente, com sofá cinza e poltrona listrada Artefacto,
porta da marcenaria Saint Claire, projeto de iluminação Iluminare e escultura de parede Arte Aplicada. Na pág. ao lado, o hall de entrada tem porta de
madeira noce canaletto Marcenaria Alfa, piso de porcelanato Portobello, poltrona Artefacto e aparador e garden seats Christiane Brito Maison
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Acima, na varanda, os móveis são do acervo dos moradores; e, abaixo, a área do living com grandes panos de vidro. Na pág. ao lado, no alto, outro
ângulo desse ambiente, com sofá e mesa de centro Artefacto, persiana Persiana & Cia. e abajures que já pertenciam aos proprietários

Histórico do projeto
Entregue em 2012, a casa de 755 m² foi construída para um
casal com dois filhos que vive no interior de São Paulo. De inspiração modernista, a residência explora a integração entre as
áreas de lazer e social por meio de grandes vãos, além de generosos espaços internos, tanto na ala social como na íntima.
Conceito
A escolha dos materiais e acabamentos foi fundamental para garantir beleza e harmonia aos espaços, além de conforto e
bem estar aos usuários. Entre eles, destacam-se diversos tipos
de mármores, usados em bancadas ou em mosaicos na parede.
Para o mobiliário, foram selecionadas peças de design moderno
com cores que compõem muito bem entre si – bege, marrom,
verde musgo e branco – e que permitem que os objetos de cores
fortes ganhem destaque. O mobiliário foi disposto para setorizar, dar fluidez e funcionalidade aos amplos espaços.
Principais fornecedores
Aline Lobo (arquiteta co-autora do projeto), Alfa (marcenaria), Artefacto, Ornare e Vermeil (móveis), Arte Aplicada
(obras de arte), Christiane Brito Maison (objetos), Gesso Alves
(gesso), Iluminare (iluminação), Luiz Cazarini (paisagismo),
Marmobello (marmoraria), Mosaichello (moisaicos), Persiana
& Cia (cortinas e persianas) e VPR Engenharia.
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Acima, a sala de jantar traz mesa Vermeil, cadeiras Artefacto e objetos Christiane Brito Maison; e, no alto, o home theater, que tem sofá e mesa de
centro Artefacto e painel da TV Marcenaria Alfa. Na pág. ao lado, no alto, a integração entre a varanda o jardim, com paisagismo SP Garden; e, abaixo,
outro ângulo da área verde, com projeto de iluminação Iluminare
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