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Amplitude e muitas
possibilidades de uso no
grandioso living de 170 m2,
com sistema de automação
Imagic Multimídia, móveis
Brentwood, tapete Tabriz
e piso de mármore Carrara
revitalizado pela Marbles
Mármore e Polimento — sobre
a mesa de jantar, ao fundo,
pendentes Lustres Yamamura
e espelho Silvestre Vidros

LUANA MATTOS

Com foco nos ambientes de lazer, o apartamento paulistano de
900 m2 reúne tecnologia de ponta e uma bem dosada mistura de
peças tradicionais e contemporâneas
FOTOS RAUL FONSECA/DIVULGAÇÃO
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Acima, no home theater automatizado pela Imagic Multimídia, estantes Bontempo Gabriel, Iluminação embutida Lustres Yamamura e persianas
de madeira Uniflex Plaza Sul; e, abaixo, na sala da lareira, que também foi automatizada pela Imagic Multimídia, veem-se painel Ibiza Acabamentos,
poltrona com banqueta Brentwood, persianas Uniflex Plaza Sul, tapete Tabriz e piso de mármore Carrara revitalizado pela Marbles Mármore e
Polimento. Na pág. seguinte, no alto, a cozinha traz armários planejados Bontempo Gabriel, revestimentos Euroville/Colormix, bancadas Mont
Blanc Mármores & Granitos, metais Ibiza Acabamentos e Iluminação Lustres Yamamura; e, abaixo, a designer de interiores Luana Mattos

A família paulistana com três filhos adultos comprou um apartamento que já contava 20 anos no bairro do Panamby, em São
Paulo. Mas a planta compartimentada e as colunas aparentes
desagradavam aos proprietários, que recorreram à designer de
interiores Luana Mattos para a renovação dos ambientes. Na
reforma, a prioridade foram os espaços de lazer, que agora
estão integrados: da piscina ao home theater, passando pela varanda e área gourmet. Por todo lado, há automação e
sonorização, com detalhado projeto luminotécnico que garante atmosfera mais relaxante ou dinâmica, de acordo com
a situação e o gosto dos moradores. No décor, cores claras
aumentam a sensação de amplitude e criam uma base neutra
que abriga com harmonia móveis clássicos e atuais.
PRINCIPAIS FORNECEDORES
Bontempo Gabriel (móveis planejados), Brentwood (móveis), Euroville (revestimentos e pastilhas Colormix), Ibiza
Acabamentos (banheira Doka, louças, metais e revestimentos), Imagic Multimídia (automação, sonorização e
vídeo), Lustres Yamamura (iluminação), Marbles Mármore
e Polimento (recuperação de pisos especiais), Mont Blanc
Mármores & Granitos (tampos de mármore), Silvestre
Vidros (espelhos e boxes), Tabriz (tapetes), Uniflex Plaza
Sul (cortinas e persianas) e Vitrine (tecidos e cortinas).
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Acima, a suíte máster possui cama e armário Bontempo Gabriel, parede revestida de papel Vitrine, persiana Uniflex Plaza Sul e iluminação embutida
Lustres Yamamura; abaixo, à esq., no banheiro desta suíte, armário Bontempo Gabriel com bancada Mont Blanc Mármores & Granitos, louças e metais
Ibiza Acabamentos, espelho e vidros Silvestre Vidros e persiana Uniflex Plaza Sul; e, à dir., detalhe da sala de banho, cuja estrela é a banheira Amalfi, da
Doka, na Ibiza Acabamentos – metais também Ibiza Acabamentos e revestimentos Euroville/Colormix. Na pág. seguinte, no alto, outra suíte da morada,
com roupas de cama Vitrine, espelho Silvestre Vidros e iluminação embutida Lustres Yamamura; e, abaixo, frescor e luz natural na área da piscina, com
revestimentos personalizados Euroville/Colormix
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