
ores e formas, as Cduas palavras 
apresentam este 

projeto de uma forma bem 
completa. Com seus 302 m², 
ele foi trabalhado com um 
pedido bem singular, cores e 
mais cores. Logo ao chegar 
ao hall o visitante nota a 
singularidade e o jogo único 
de cores e combinações, com 
a porta desenhada pelo 
escritório em laranja e seu 
puxador rosa unidos ao uso 
d a  m a d e ir a  p a ra  o  
acolhimento e unidade com o 
piso em mármore travertino 
bruto. Da explosão de cores 
da sala de estar, a sala de 
jantar vem trazendo o 
equilí brio toda em cor 
branca, que nada mais é do 
que a união de todas as 
cores, e garantindo a leveza 
e encontro perfeito com os 
demais ambientes.

Nas salas, amplas e integradas, o elemento que definiu o espaço e, 
mais um vez, trouxe singularidade ao projeto foi o tapete. Com os 
mesmos tons utilizados no hall e um desenho singular de formas e 
encontros, este é fundamental para garantir a demarcação dos 
diversos ambientes que a sala possui. Junto a ele, outras peças de 
design brasileiro se destacam: a poltrona Caçuá, de Sérgio J. 
Matos e o banco bolotas assinado pela design pernambucana 
Renata Brennand, do Estúdio Massa. Da  mesma design ainda se 
  encontra outros mobiliários como as poltronas  
   gorduchas e o carrinho-bar arcos.



o sair das salas o visitante se encontra com o estar íntimo, que por Asua vez também tem o tapete colorido como destaque e elemento 
norteador para o trabalho de cores do ambiente. Neste une-se ao 

jogo de cores o verde natural, com um belo jardim vertical que traz um toque 
de aconchego e natureza para dentro do lar.

Ao longo da residência os quartos e ambientes de uso dos moradores 
torna-se uma verdadeira vivencia de surpresas e alegrias pelo uso das 
diversas cores de formas diferentes e inusitadas.

Nota-se pelas fotos que o trabalho de cores foi elemento de destaque e 
único em cada ambiente, porém um elemento encontrado em todos eles, é o 
trabalho da volumetria com as cores, trazendo um elemento arquitetônico 
importante de jogo de volumes para o projeto de interiores..


