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nichos na cozinha  
Em vez de ficar sobre  
a bancada, o micro- 
-ondas foi embutido 

nesta abertura, o que 
libera a superfície de 
apoio. ao fundo, a 

lavanderia perdeu a cara 
de ambiente de serviço 
graças aos armários, 

pensados para esconder 
a máquina de lavar 
e o aquecedor, e ao 

banco-baú, que  
guarda as roupas.

soluções para 
ampliar a área
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Propostas de arquitetos e decoradores mostram  
que planta enxuta não é obstáculo para viver  
com praticidade e conforto. Marcenaria sob  

medida, tons claros e móveis versáteis estão entre  
os recursos que maximizam o espaço  

destes projetos a partir de 35 m2

Reportagem Visual Julio Rosa,  
Olivia Canato, Simone Serpa  

e Zizi Carderari
Texto Tatiane Domiciano

varal retrátil
Mãos-francesas possibilitam o abre  

e fecha do acessório (60 cm x  
80 cm x 1,60 m*), feito de laminado 

Nogal Sevilha (Berneck).

porta de correr 
Ela isola o quarto sem roubar 
área ao ser movimentada e 

também faz as vezes de painel. 
a execução é da  

Marcenaria sB castro.

Módulo sob a janela 
Misto de banco e 

compartimento de livros e 
objetos, a peça (45 cm de 
profundidade) desenha um 
L, servindo, ainda, de rack. 
“Atrás do aparelho, a pintura 

preta traz a sensação de 
amplidão”, explica Fabiana.

armários para tudo
A moradora deste apê paulistano de 70 m2 foi 
objetiva no briefing passado às arquitetas Fabiana 
Silveira e Patricia de Palma, do SP Estudio. “Ela 
queria um décor em estilo industrial e muitos 
módulos de armazenamento”, conta Fabiana. O 
primeiro desejo foi resolvido com a escolha de 
acabamentos como tijolo e concreto, e o segun-
do, com um projeto inteligente de marcenaria.

Mesa coM rodízios
A peça (Marcenaria SB 

Castro) ganhou mobilidade 
e, assim, pode facilmente 
sair do caminho em dias 
de festa. As cadeiras de 
diversos modelos vieram 
da Oppa e da Tok & Stok. 

Pendente da Collector. 
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varal retrátil
Mãos-francesas possibilitam o abre  

e fecha do acessório (60 cm x  
80 cm x 1,60 m*), feito de laminado 

Nogal Sevilha (Berneck).
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