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Andréa Magalhães
Trabalhar no projeto deste apartamento foi, para a arquiteta
Andréa Magalhães, quase como filosofar ou falar de poesia.
Os clientes, um casal jovem e amoroso que ainda desfruta da
companhia de uma das filhas, identificaram na linha de trabalho de Andréa características que contribuíram para uma
relação profissional de confiança entre a família e a arquiteta.
O grande objetivo deste trabalho foi transformar esse imóvel
em um recanto aconchegante, harmônico e funcional, com
fácil acessibilidade, e voltado para o lazer e o convívio. As salas
de estar e jantar, totalmente integradas, foram ambientadas
com os refinados móveis soltos e acessórios da Gobbi No
velle, como sofá, poltronas, banquetas Barcelona e lustre de
cristais. A composição do ambiente é norteada por um eixo
organizador que vai da lareira até a sala de jantar. A lareira,
que teve seu modelo alterado, recebeu novo revestimento em
mármore travertino escovado da Marmonix Mármores e Gra

nitos, agregando suavidade à marcenaria executada pela Leffa
Móveis, que funciona como uma espécie de moldura para este
elemento. Do lado esquerdo, uma estante com prateleiras iluminadas com LEDs revela as lembranças da família. Do lado direito, um belo móvel para home theater em laca alto-brilho estende-se horizontalmente. Abaixo, o local fechado para guardar
lenha mantém o espaço organizado. Ainda dentro da proposta
de integração e funcionalidade, a cozinha, fornecida pela Flo
rense Nilo, e a churrasqueira têm participação direta nas demais
áreas de estar através de um balcão. A iluminação é pontual e
proporciona diversas cenas. Para controle de claridade externa e
privacidade familiar, as escolhas foram cortinas modelo romana
para a sala de jantar e reposteiros de seda com organza para a
área de estar, modelos encontrados na SM Concept juntamente
com os exclusivos papéis de parede do lavabo, hall de entrada
e dormitórios.
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For architect Andréa Magalhães, working in the design of this
apartment was almost like talking about philosophy or poetry.
The clients, a young loving couple with one of their daughters
still living with them, are pleased with Magalhães’s style and
the solid professional relationship they’ve built. The living and
dining rooms, fully integrated, were refined with loose furniture
and accessories from Gobbi Novelle, such as the sofa, armchairs,
Barcelona stools and crystal chandelier. The composition of the
environment is guided along an organizing axis starting at the
fireplace and going all the way across the dining room. The remo
deled fireplace was coated with brushed travertine marble from
Marmonix Mármores e Granitos, adding softness to the cabi-

“

“

The major objective was to transform this property into a cozy nook,
harmonious and functional, easily
accessible, and suitable for leisure
and conviviality.

netry executed by Leffa Móveis, which doubles as a kind of frame
for this element. On the left, a bookcase with shelves lit with LEDs
displays family memories. On the right, the beautiful high-gloss lacquered piece of furniture for the home theater extends horizontally.
Below, firewood is neatly stored. Following the idea of integration
and functionality, the Florense Nilo implemented kitchen and barbecue are directly connected to the other living areas via a balcony.
The lighting is focused and allows several scenario changes. Natural
luminosity is controlled and privacy is not a problem with Roman
blinds for the dining room and draperies with silk organza for the
lounge area, as well as exclusive wallpapers for the toilet, hall entry
and bedrooms, all from SM Concept.

