
monotonia
Primeira morada do casal, este apartamento 
expressa um jeito de viver jovem e descolado
texto GABRIELA MESCHINI fotos MARIANA ORSI / DIVULGAÇÃO

78  casa&construção

Longe da



Modernidade e pontos 
de cor marcam a 
cobertura desses 

recém-casados, localizada 
em Pinheiros, São Paulo. O 
empresário e a designer de 
estampas, no auge 
de seus trinta e poucos 
anos, encontraram no imóvel de 
210 m² a oportunidade perfeita 
para construir o lar ideal. 
Anfitriões consagrados das boas 
festas, jantares e recepções, eles 
contrataram o escritório Mandril 
Arquitetura para ministrar o 
projeto. “O casal é jovem e gosta 
de peças descoladas e muita 
agitação. Inclusive, a data de 
entrega limite da obra era a 
Copa do Mundo”, brincam a 
designer de interiores Helena 
Kallas e o arquiteto Bruno Reis. 
Além de confortável, o layout 
e a decoração do apartamento 
duplex prezaram áreas de lazer 
agradáveis e amplas.
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Sem limites 
Algumas paredes do apartamento 

foram abaixo para integrar ao 
máximo os espaços. “A mesa de 

jantar grande era uma necessidade, 
já que o casal recebe muitos amigos”, 
contam os profissionais. Na pequena 

e funcional cozinha, armários de 
MDF revestidos com Fórmica® azul-

mineral, azulejos Grafite do Beco 
Gris e piso Rio Retro branco 

(ambos da Portobello).



Da DécaDa De 60
As cadeiras da sala de jantar foram garimpadas 
em um antiquário, reformadas e estofadas para 
garantir o charme da sala de jantar. na ponta, dois 
exemplares assinados por sergio rodrigues (Dpot) 
finalizam o espaço com sofisticação artística. 
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Tanto na área social como na 
parte íntima do apartamento, o 
piso é de bambu, da Neobambu. 

A sala de TV do primeiro pavimento 
mostra um tapete de fibra natural com 
chenille da Nani Chinellato que, junto 
ao sofá de chenille, contrasta com  
a estante de MDF. Destaque  
para o rack de alvenaria com  
acabamento de cimento queimado.

Troca sábia
A varanda é hoje a sala de 

TV! “Fechar o espaço com 

vidro ampliou também 

o jantar”, explicam os 

profissionais. Com a 

cobertura disponível, a 

alteração não representou 

perda de área externa.
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“Sobre o vão da escada, a janela de vidro deixa à  
mostra o ambiente externo e faz um desenho arquitetônico 

geométrico para quem observa do último degrau”

Asala de TV do 
piso superior foi 
revestida com 

porcelanato e teve suas 
paredes feitas com cimento 
queimado. Para quebrar 
o cinza monocromático, 
peças pontuais trazem cor 
ao ambiente: quadros azuis 
(LS Selection) harmonizam-
se com a mesa de centro 
(Vermilion), enquanto o sofá 
de linho chumbo recebe 
almofadas coloridas (Trico 
Decor e Vermilion). O rack  
é de MDF amadeirado.
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Paraíso particular
O conforto para as tardes  

de criação fica garantido 

com o sofá de chenille cinza 

e as almofadas coloridas  

da Trico Decor. Ilustrações 

da Urban Arts completam  

o estilo despojado.

No escritório da 
designer de estampas, 
o destaque é o 

móvel amarelo, assinado por 
Fernando Jaeger. “Ele traz 
vivacidade ao ambiente”, 
explica o arquiteto, que 
investiu na cor Crômio, da 
Suvinil, para as paredes, 
além de uma prateleira de 
nichos de MDF branco. A 
escrivaninha é de madeira 
peroba de demolição. 

momento  
banho sereno
o banheiro completamente 
clean – com piso de 
porcelanato, armários de  
MDF amadeirado e bancada  
de quartzo branco – teve  
a área do box revestida com 
pastilhas claras da Portobello.



alegria De viver com cores 
o quarto de hóspedes é decorado  
com almofadas coloridas da trico 
Decor e quadrinhos da urban Arts  
nas paredes. o criado-mudo 
(tok&stok) e se adéqua ao estilo retrô, 
ao lado da poltrona de família.

casa&construção  83

Com base neutra e decoração 
despojada, a suíte do casal 
exibe mobiliário de MDF 

amadeirado. A cabeceira estofada 
com linho cru (Donatelli) e as 
almofadas coloridas (Trico Decor) 
são o ponto alto da ambientação.



Espaço ideal para as 
festas e os eventos 
promovidos pelo 

casal, a cobertura com base 
monocromática traz à tona o 
cinza industrial – presente no 
piso de porcelanato, na ilha de 
centro (de mesmo material) e 
na churrasqueira de tijolinhos 
Hitam (Palimanan). Para cobrir 
o pergolado de madeira (Scholl 
Móveis), foram aplicadas 
placas de policarbonato. 
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 CORES 
ALEGRES
A ilha foi 
revestida 
com azulejos 
(Portobello Shop) 
que harmonizam 
com as banquetas 
de metal amarelo 
da Franccino 
Giardino Móveis.



Aárea de lazer da 
cobertura dá direito 
a espreguiçadeiras 

com almofadas divertidas 
feitas com material da Regatta 
Tecidos pela Strauss. 
O paisagismo, executado 
pela Wolff Paisagismo, 
tem como ponto de 
destaque a jabuticabeira 
ao centro do espaço. 

 DE OLHO NA PLANTA
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integra-integra 
Inicialmente, o apartamento 
tinha três quartos – 
transformados em duas grandes 
suítes durante a reforma. o 
dormitório do casal ganhou 
closet e banheiros separados, já 
o outro é utilizado como quarto 
de hóspedes (pelo menos até 
a família começar a crescer!). 
A integração da cozinha com a 
sala de jantar e a de tV deixou 
os espaços mais luminosos. 

 piso inferior  piso superior


