
Moradores práticos, que 
buscavam um projeto 

com beleza e funcionalidade, 
além de um espaço de convívio 
despojado e despretensioso, 
que atendesse seus convidados 
com conforto e simplicidade. 
Esse é o perfil dos proprietários 
deste imóvel em Alphaville.

As arquitetas Ana Carolina 
Torres Rogoginsky e Michele 
Ledoux Cabanelas, do escritó-
rio de arquitetura e decoração 
Studio Deux, supriram a neces-
sidade de seus antigos clientes, 
renovando um espaço já exis-
tente com soluções simples mas 
de efeito. “O principal desafio 
era deixar um espaço para abri-
gar os convidados de maneira 
que os materiais usados os dei-
xassem à vontade. A moradora 
pediu que ele fosse funcional e 
despojado”, conta Ana Carolina.

Um dos principais desta-
ques deste projeto foi a melhora 
da circulação na área da pisci-
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xDESAFIOS. As arquitetas renovaram 
um ambiente já existente de uma casa 
com soluções simples, mas de efeito

na, antes muito comprometida. 
“Para isso, foram utilizados re-
vestimentos antiderrapantes de 
cor neutra, unificando o piso e 
aumentando o espaço”, destaca 
Michele.

De estilo contemporâneo, o 
projeto se distribui em áreas co-
berta (churrasqueira) e desco-
berta – área deck piscina e área 
estar piscina. Foi aumentado o 
telhado e, consequentemente, 
o espaço já existente. As cores 
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Churrasqueira e área externa em Alpha ganham ar despojado e funcional

p Projeto a quatro mãos. As arquitetas Ana Carolina Torres 
Rogoginsky e Michele Ledoux Cabanelas, da Studio Deux

p Churrasqueira. O ambiente recebeu revestimento em pedra marrom, a bancada em 
porcelanato marrom, os pendentes em cobre e o piso patinado branco Área deck piscina. 

Espreguiçadeiras em fibra 
sintética da Design da Vila são 
convidativas para relaxar em 
frente à piscina, que ganhou 
pastilhas na cor petróleo 

q Área de 
estar. Um 
cantinho para 
bater papo 
ou até ler um 
bom livro, 
com poltronas 
do acervo 
do cliente, 
completam 
o projeto de 
decoração

t Imponente. 
As lindas 
palmeiras já 
estavam na 
casa quando 
as arquitetas 
fizeram o 
projeto de 
reforma, e 
decidiram 
mantê-las

t Área da 
churrasqueira. 
O brise de 
madeira controla 
a luz do sol no 
entardecer, 
protegendo 
quem está 
sentado à mesa, 
além de trazer 
mais privacidade 
à entrada do 
banheiro,
que fica do
lado de fora 

utilizadas foram: marrom, cin-
za, cru e laranja. O diferencial é 
a utilização de diversos tipos de 
revestimentos e texturas.

Na iluminação, destaque 
para os pendentes na cor co-
bre e as arandelas multifocais 
do muro. De noite, o efeito é de 
pura sofisticação. 
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