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Contemporâneo, o ambiente 
destaca mobiliário de design 

brasileiro, tons que remetem à 
natureza e uso de madeira, palha 

natural e cimento queimado. 
O estar conecta-se ao jantar a 

partir de um aparador em pedra 
Caesarstone, com nichos que 

acomodam as bebidas e a coleção 
de discos dos moradores. Na 

área do jantar, peças de Sergio 
Rodrigues aparecem ao lado de 

itens assinados por Jader Almeida, 
junto ao quadro na parede que 

remete à paixão do casal de 
moradores pelo mundo equestre.

Porcelanto | Portinari
ceramicaportinari.com.br
Cadeira Bossa | Jader Almeida 
dpot.com.br
Banco Mocho | Sergio Rodrigues
dpot.com.br

Porcelanato | Portabello
portobello.com.br

Revestimento | Castellato
castelatto.com.br

Iluminação | Yamamura
yamamura.com.br

ARQ IN 
arqin.com.br

ADENILDE FERNANDES DESIGNER DE INTERIORES
afdesignerdeinteriores.com.br

Mesclando móveis clássicos 
com peças de design 

contemporâneo, o projeto 
possibilita uma atmosfera de 
equilíbrio e aconchego. Tons 

neutros nas paredes garantem 
destaque para as cores mais 
marcantes do mobiliário e da 
decoração. E uma mistura de 
diferentes materiais e texturas 

forma uma composição 
elegante e charmosa.
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Porcelanato Travertino Navona Bianco | Portobello 
portobello.com.br

Revestimento Anatólia Antique | Palimanan 
palimanan.com.br

Marcenaria | RB Decorações 
marcenariarb.com.br

Luminária Bossa | Lumini
lumini.com.br
Cadeira | Aristeu Pires
dpot.com.br
Porcelanato | Portobello
portobello.com.br

Andrade & Mello Arquitetura e Interiores
andrademelloarquitetura.com.br

Patrícia Westphal Arquitetura
patriciawestphal.com.br

Conectada ao estar através 
de grandes portas de correr 

em vidro, a varanda foi 
projetada como um espaço 

ideal para receber, com 
área gourmet e mesa para 

refeições. Refletindo o perfil 
reservado dos proprietários, 

o décor prioriza tons neutros, 
apostando na simplicidade e 

no uso de materiais naturais e 
diferentes texturas.

Com espaços simples e 
funcionais, este projeto aposta 
em diferentes texturas e cores 
neutras como cinza, bege e 

branco, além de materiais como 
vidro, cimento queimado e 
madeira em tom natural. No 
jantar, o décor evidencia o 

mobiliário de design brasileiro 
com peças de Sergio Rodrigues 

e Aristeu Pires, contrastando 
com a estética moderna dos 

demais itens.


