Praticidade
com requinte
Criar um projeto aconchegante
e sofisticado para receber a
família e, ao mesmo tempo,
prático e funcional. Essa foi
a linha seguida pela designer
de interiores ao planejar este
apartamento em Itapema.
Todo o trabalho foi executado
pensando no mobiliário.
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A maior parte do mobiliário é novo e foi desenvolvido
especialmente para o apartamento do casal. Entre eles,
a base da mesa, painel de espelho, nichos e aparador,
que configuram o hall de entrada do imóvel. Para a
criação desse ambiente, Roseli promoveu uma verdadeira
transformação no layout do espaço. O resultado foi a
otimização dos ambientes e a conquista de melhor área
de circulação.
Projeto: Roseli Souza
Fotos: Ronald T. Pimentel
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A designer de interiores Roseli Souza recebeu
um único pedido para planejar o projeto deste apartamento: seguir o estilo clássico para combinar os
tapetes turcos e persas e as cadeiras pertencentes à
família, com um toque de modernidade. A prioridade
deveria ser a funcionalidade e o aproveitamento dos
espaços. A utilização de espelhos prateados para a sala
de estar e jantar amplia e dá um toque de requinte aos
ambientes. Já para a área gourmet, especificou espelho
bronze, combinando com os tons escuros das cadeiras,
tapetes e cortinas.
O casal de proprietários desse apartamento morava
em um duplex, mas decidiu mudar-se para um imóvel
menor, mais prático e funcional. No entanto, precisavam de muito espaço para armários e de um local
aconchegante para receber seus filhos e netos para
confraternizações. O trabalho de interiores iniciou
ainda na planta do imóvel, o que facilitou a execução
das alterações necessárias, incluindo gesso, elétrica e
hidráulica. "As instalações elétricas foram 90% modificadas, deixando o apartamento pronto para futura
automação", diz Roseli.
Na definição do layout, a designer promoveu a integração da cozinha com a churrasqueira com a retirada
da porta que fazia divisão entre os ambientes e com o
nivelamento do piso. Atendendo ao pedido dos clientes,
a suíte do casal foi ampliada para a criação de um closet.
Nesse caso foi reduzido um dos quartos de visitas, já que
os filhos e netos moram na mesma cidade.

Na sala de jantar, a base
da mesa toda em espelho
bronze foi desenhada
especialmente para a cliente.
Como ponto de destaque
lustre clássico de cristal.

Os papéis de parede e os objetos de decoração do ambiente proporcionaram um ar romântico ao lavabo.
A bancada em compacto quartzo bege estelar compõe
com o painel de espelhos, projetado para disfarçar a
janela. Destaque para o lustre pendente com efeito
diferenciado e marcante.
Principais fornecedores: Delumini, AnnaMarya
Personallite, Beltramin Móveis sob Medida, DNobri,
Arte Plena, Mellie, JC Climatização, Granitan
Marmoraria, Mauser Móveis Planejados,
Persyart, Vidraçaria MJD.
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Pontos-chave
• Para maior privacidade
dos moradores, Roseli
configurou um hall de entrada
a partir da marcenaria
planejada. A intervenção
exigiu a transferência dos
quadros de luz para outro
ponto, criando um painel
com chapa importada alto
brilho RC2 e espelhos,
tornando imperceptível o
referido quadro e permitindo
a instalação do painel da TV
na sala.
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• O mobiliário da cozinha
foi planejado para abrigar
uma torre para os eletros
e armários, de um lado, e
do outro, uma cristaleira
com espaço para adega
climatizada.
• A estratégia principal foi a
TV giratória, já planejada e
instalada antes da execução
do forro, em gesso. Ela
propicia uma visão em 360
graus, para atender os
cômodos da área integrada.

Roseli recebeu um pedido especial: a
cliente não abria mão de ter tapetes
persas e turcos – uma paixão. Assim,
a composição do ambiente partiu
desse elemento. Outra solicitação foi
o uso de cores quentes, reservadas
pela profissional para os objetos
decorativos. E, ainda, a criação do
"canto do casal", para um bate-papo
após as refeições.
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Detalhando
1 A suíte do casal apresenta um ar de romantismo e sofisticação
proporcionado pela presença de espelhos bisotês na frente das
gavetas dos criados-mudos e das portas do móvel de hometheater. Essas foram valorizadas pelos puxadores com aplicação
de cristais Swarovski. A parede principal ganhou estrutura em
marcenaria, executada em MDF branco supremo, desenhada
exclusivamente para a cliente. O lambri trouxe suavidade e
delicadeza à cabeceira.
2 O quarto também ganhou um pequeno espaço para
maquiagem, com bancada, arandelas de cristais direcionáveis e
um espelho veneziano com moldura.
3 A composição do quarto de hóspedes confere praticidade
e elegância ao ambiente. Roseli trabalhou com planos mais
retos e poucos detalhes. O destaque foi para a iluminação, com
os pendentes em tom âmbar e embutidos na cabeceira que
emitem fachos de luz fortes e bem definidos.
4 O banheiro do casal recebeu uma bancada de compacto
quartzo branco estelar, iluminação frontal com arandelas de
cristal direcionáveis e embutidos de cristal no forro de gesso.
Para as paredes, a profissional especificou cerâmica com
aplicações de cristais, em cortes feitos a laser.
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