O prazer do
ACONCHEGO

A harmonia do casal com a arquiteta Marina Horta colaborou para
que o apartamento em Camboriú ficasse no formato solicitado e com
muito conforto. Foi possível ainda dar maior atenção aos detalhes,
pois a planta original já estava conforme a necessidade dos clientes.
Um lustre de cristal. Foi a paritr desse instante que tudo começou. A cliente se apaixonou pela peça, a qual foi a repercursora central do projeto. Logo a arquiteta Marina Horta
recebeu a proposta do casal: desejavam um
apartamento que, além de funcional e aconchegante, sentissem prazer ao admirá-lo. O
local devia se adequar para a moradia e acolhida dos filhos e netos quando os visitassem
nos finais de semana e férias.
Como o apartamento adquirido em Camboriú era novo, a planta original atendia bem
às necessidades do casal, dispensando intervenções civis. Desse modo, o projeto consistiu

em marcenaria, iluminação e ambientação de
móveis e adornos. “A cliente foi muito participativa e sempre disponível para resolvermos
todos os detalhes juntas”, comenta Marina.
Todo o mobiliário foi novo. Do apartamento
anterior ficaram apenas os quadros com as fotos da cidade onde os moradores nasceram, no
estado de Minas Gerais.
Como o casal e a arquiteta já haviam trabalhado em outro projeto anteriormente, ocorreu tudo de forma tranquila. A boa sintonia e
a calma com que foram sendo realizadas as
modificações foi fundamental para a excelente
execução do projeto.

Marina Horta
Rua Cônego Bernardo 101/ sala 613
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Fotos do projeto: Daniela Buzzi

Principais fornecedores:
Ouse Iluminação, Sofistique, Móveis do Bem, Decori e Delumini Guitt’s
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Na sala de estar, a parede da TV foi toda revestida
em mármore travertino romano bruto. Já o rack
foi feito em madeira de demolição. As cores das
paredes permaneceram como a construtora
entregou, sem alterações. O projeto luminotécnico
do apartamento foi feito em parceria com a Ouse
Iluminação, trazendo a combinação adequada para
as luminárias da sala de estar e jantar.

O toque especial da churrasqueira foi dado devido
ao trabalho feito pela marmoraria no granito São
Gabriel, deixando-o com uma aparência de “couro”
preto. Detalhe para o marrom da madeira de
demolição, que em conjunto com o preto permite
trazer cores vivas para contrastar com o ambiente. A
mesa da sala de jantar com 8 cadeiras proporcionará
o encontro da família nas refeições, tendo o lustre
como peça central na iluminação.
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No espaço culinário teve um pedido especial, “a cliente
queria uma cozinha linda, onde ela pudesse tomar
um café da manhã agradável todos os dias”, comenta
Marina. Os móveis foram todos feitos em MDF linho
e laca. Nas paredes decidiu-se por pastilhas de vidro
verde musgo e um revestimento especial que mistura
vidro com aço inox. As cadeiras com assento vermelho
alegraram as cores mais sérias usadas na cozinha.
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A peça pela qual a cliente gostou tanto pode ser vista logo que se entra na suíte
master. “O lustre é tão lindo que optamos por colocá-lo na altura do observador, na
lateral da cama”, disse a arquiteta. Também foi atendido o pedido para a cabeceira da
cama ser em veludo com capitonês e espelhos. Ocuparam-se as demais paredes com
cortinas, uma cômoda e um armário amplo.
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A pedido da cliente, o projeto para os quartos da demi-suíte foram
extremamente parecidos. A parede atrás das camas foi preenchida com um
painel feito em placas de MDF branco brilhante, em diferentes tamanhos
e espessuras. Já as cabeceiras ficaram revestidas com couro cinza claro.
Para quebrar a monotonia de um fechamento liso, criaram-se nichos
laterais nos armários. As portas destes, inclusive, foram produzidas em
espelho, e os criados-mudos unilaterais executados em MDF e vidro.
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Para a outra suíte, Marina e a cliente decidiram colocar uma cabeceira de cama em
seda sintética e aplicar papel de parede. Os criados-mudos foram revestidos em espelho, integrando o ambiente com um ar elegante.
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No banheiro, optou-se por fazer um pequeno armário atrás do espelho, deixando a parte inferior da bancada livre para adornos. O
acesso para entrar na lavandeira é feito pela cozinha. Dessa forma,
devido a ideia de continuidade do espaço, foi usado nas duas bancadas o mesmo Silestone Maple e MDF linho nos móveis.

