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A casa, no Jardim Paulistano (São Paulo, SP), 
tinha mais de 50 anos de história e desde que fora 
construída nunca havia passado por uma reforma. 
Ao ser contratada para assinar o projeto, a arquiteta 
Crisa Santos não temeu diante do mau estado de 
conservação em que a casa se encontrava: debruçou-se 
sobre a prancheta e deu vida nova à residência. 
Os clientes, ela norte-americana e ele brasileiro, com 
duas filhas pequenas, fizeram um único pedido: 
queriam uma cozinha aberta, na qual toda a família 

Crisa Santos assina cozinha que privilegia o convívio familiar.

01. A marcenaria em laminado melamínico na cor 
carvalho linheiro da Formica oferece aconchego 
à cozinha (trabalho executado pela marcenaria 

Marceart). O paneleiro (adquirido no exterior, na 
Ikea) confere praticidade e um certo charme à 

disposição das panelas. Fogão Lofra, coifa CrissAir, 
micro-ondas GE e batedeira KitchenAid. 

A parede recebe pastilhas verdes da Vidrotil. 

02. A bancada em U oferece o espaço ideal tanto 
para cozinhar, como para acolher os equipamentos. 

O revestimento da bancada é o mesmo do piso: 
granilite, da Casa Francesa. Cuba: Tramontina.
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Planta baixa: a 
edificação foi toda 
reformada, com 
mudanças no uso 
dos ambientes e 
revestimentos.

03. Tijolos compõem o lado externo da bancada. Os bancos 
altos Montenapoleone e uma adega Easy Cooler by Fast Shop 
deixam o ambiente ainda mais charmoso. Geladeira: LG.

04. O granilite também foi utilizado na escada interna, oferecendo 
sensação de continuidade. Móveis contemporâneos fazem 
parte do gosto dos clientes, por isso, cadeiras Montenapoleone, 
mesa Etna, sofá Artefacto e tapete Square Foot. 
Estante executada pela marcenaria Marceart.

profissional+
Crisa Santos
Formação: arquitetura 
Tempo de atuação: 7 anos

“A bancada em U 
majestosamente delineia a 

cozinha e todo o seu entorno, 
tanto interno quanto externo”. 

Localização: São Paulo (SP) Área total: 305 m2. Área da cozinha: 20 m2.
Pé-direito: 2,60 m. Nº de pavimentos: 3. Tempo de obra: 12 meses. 
Mobiliário: Montenapoleone, Etna e Artefacto. Marcenaria: 
Marceart. Laminado melamínico: Formica. Eletrodomésticos: Lofra, LG, 
GE e KitchenAid. Coifa: CrissAir. Cuba: Tramontina. Adega: Easy 
Cooler by Fast Shop. Paneleiro: Ikea. Tapete: Square Foot. 
Ventilador: Gerbar. Revestimento do piso e bancada:
Casa Francesa. Pastilhas: Vidrotil. 
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pudesse usufruir de cada espaço.
Com 305 m2 de área, a casa conta com três 
pavimentos e a cozinha foi instalada onde antes era a 
garagem. Integrando-se à área da piscina, à sala de 
TV e de ginástica, o ambiente de 20 m2 conta com 
espaços arejados e iluminados, tornando-se local de 
convívio familiar, o chamado family room. O principal 
diferencial é a bancada em U, como apoio para a 
cliente, que adora cozinhar. “De um lado a bancada
é mais baixa e serve de mesa para as filhas. Do outro, 
as banquetas altas dão apoio para a área da piscina”, 
explica a arquiteta.
A decoração foi baseada em cores claras e os tons 
mais escuros, como preto e marrom, dão o toque 
de contraste. Para conferir aconchego, a marcenaria 
recebeu laminado melamínico na cor carvalho linheiro. 
Em cima e no lado em que se volta para a sala, 
a bancada recebeu o mesmo material do piso, o 
granilite, que atuou como elemento integrador. 
No outro, tijolos aparentes combinam com os bancos 
em metal, agradando em cheio os moradores, que 
gostam de móveis contemporâneos. 


