Pequeno, prático
e
confortável
Com layout simples e bom uso das cores, projeto
apresenta espaços bem definidos e muito agradáveis
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Em meio à laca e outros materiais
nobres, o piso de demolição natural
e o tapete de couro trazem um toque
de rusticidade ao ambiente
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O morador deste pequeno imóvel de
70 m2 pediu ao arquiteto Maurício Karam um
projeto aconchegante e, acima de tudo, prático,
mas que não perdesse em estilo e personalidade.
Desse modo, o apartamento recebeu cores
neutras, porém marcantes, como o preto, o
branco, o cinza e o verde-claro. O piso de
madeira de demolição – que se estende por
todos os ambientes–, e a caixa de pau ferro
brilhante, que acomoda a geladeira, quebram
a frieza dos tons sóbrios e tornam o espaço muito
agradável. Aliás, é por meio desta grande caixa
e de um balcão moderno em laca cinza – abrigo
para a adega e o bar–, que a cozinha e o
living são integrados.
Móveis de design e com linhas retas refletem o
estilo contemporâneo deste lar. Materiais como
laca, madeira e vidro convivem, aqui, na mais
plena harmonia.
O projeto de iluminação também recebeu
atenção especial. O teto foi rebaixado para
possibilitar a instalação de pontos embutidos
de luz. Lâmpadas incandescentes focais e
dicroicas dão mais vida ao apartamento,
especialmente à estante com nichos abertos,
ao balcão e às peças de arte.
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Linhas retas e mistura
de materiais, como laca,
vidro e madeira, marcam
o estilo contemporâneo
do apartamento

O balcão em laca cinza e a caixa
de madeira pau ferro brilhante,
no entorno da geladeira, é da
Marcenaria Máxima, e integram sala
e cozinha com charme e equilíbrio
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A madeira também entra em
cena no quarto para aquecer o
ambiente. Objetos coloridos dão
mais vida ao espaço

O pendente da sala, da Micasa, segue a
linha moderna do projeto, bem como a mesa
de centro espelhada fumê e a estante preta.
Na cozinha, armários cinza fazem um belo
contraste com o granito escuro da pia
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