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projeto STUDIO DEUX

assimetria da única janela existente. Enquanto a piscina
ganhou nova forma e revestimentos atuais, a garagem
recebeu uma escada de concreto armado, portas corrediças de vidro e alumínio, além do brise deslizante.
Do lado de dentro, paredes foram eliminadas a fim
de unificar alguns espaços e ampliar outros. A antiga escada, agora revitalizada, rouba olhares com seu moderno guarda-corpo em aço corten. Reposicionados e com
novos tecidos, os móveis existentes deixaram o layout
mais funcional. Cores neutras, um design atemporal e
uma marcenaria estratégica completaram a reforma.
+ Fornecedores: Art Corrimão | Artefacto Campinas |
Artlux | Design da Vila | Fibra Alpha Decor | Floresta
Living & Gourmet | Ibratin | Maranatalum | Marceneiro Eduardo | Moldura Minuto | Palimanan | Pedra Ville
Mármores | Portobello Campinas | Revestimentos Pri-

Transformação total

me | Sierra Alphaville | Studio Deluxe | Terra Fofa
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M

odernos, antenados e sempre abertos a mudanças, os donos desta casa em Alphaville, São Pau-

lo, primeiramente encomendaram à arquiteta Michele
Ledoux Cabanelas e à designer de interiores Ana Carolina Torres Rogoginsky, do Studio Deux, a reforma da fachada e da área externa. Mas não demorou muito para
ampliarem os pedidos e solicitarem a transformação total do imóvel de 300 m², construído nos anos 1980, que
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ficou totalmente em sintonia com os novos tempos.
Para repaginar a casa do lado de fora, a modificação
de telhado, beirais e esquadrias possibilitou criar uma
fachada mais limpa, destacando o brise que disfarçou a
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