P RO M O C A S AVO G U E

PATRICIA PENNA ARQUITETURA
Nesta morada no interior de São Paulo, a fluidez dos ambientes integrados
e a elegância das cores neutras permeiam a decoração
Fotos fáustulo machado
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Sobriedade e sofisticação no amplo living, que possui
mobiliário Artefacto, quadros e esculturas Arte Aplicada,
persianas Persiana & Cia e iluminação embutida
Iluminare

P RO M O C A S AVO G U E

Espaços amplos e conectados de forma despojada,
porém sem abrir mão da sofisticação. O jovem casal com filhos pequenos quis assim o novo layout
da sua cobertura de 420 m², em São José dos
Campos, SP, que resultou da união de dois apartamentos e integração de ambientes. Para delinear
o projeto, a arquiteta teve a colaboração dos também arquitetos Aline Lobo e João Paulo Duque.
Na distribuição atual, foi designado o uso de grandes portas de correr, que permitem separar living,
cozinha e área externa quando necessário. A incidência de abundante luz natural ocorre por conta
dos panos de vidro instalados por todo o imóvel,
que conta com generoso pé-direito. A iluminação
embutida destaca a decoração contemporânea,
formada por móveis atuais em tons sóbrios.

Acima, outro ângulo do living exibe parede revestida com painéis de madeira executados pela Alfa Móveis; abaixo, a cozinha gourmet
integrada com churrasqueira revela mesa da Breton Actual, bancada e armários Ornare. Na pág. seguinte, à dir., o quarto do casal tem
piso de porcelanato Portofino-Portoro; o banheiro da suíte principal apresenta a combinação do mármore marrom imperial Marmobello
da bancada com as pastilhas de vidro Portofino-Portoro das paredes; e, abaixo, vista da área externa, com spa e sauna ao fundo
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PRINCIPAIS FORNECEDORES
Alfa Móveis (marcenaria), Artefacto e Breton
Actual (móveis), Christiane Brito Maison (objetos de decoração), Galeria Arte Aplicada (obras
de arte), Henrique Coutinho (obra de arte),
Iluminare (iluminação), Marmobello (mármore),
Mozaichello (mosaicos em pedra), Persiana & Cia
(persianas e tapetes), Portofino-Portoro (revestimentos especiais).

