Inspiração & Tendência para a sua casa

Churrasco
em casa

14

espaços projetados
para reunir os amigos
e festejar a vida

PARA CURTIR
AO AR LIVRE

Ambientes
inspiradores e uma
seleção de móveis
de área externa para
aproveitar os dias
ensolarados

bons
momentos
UM LAR PARA

DESFRUTAR

Com espaços multiusos, tons neutros e um diálogo afinado entre materiais
clássicos e elementos modernos, o arquiteto Johnny Viana concebe um décor
elegante, com clima acolhedor e propício para a convivência em famíliarevistaithome.com.br - 3

capa

Integradas, sala e varanda
criam diferentes ambientes
para o uso da família. Os
móveis são todos da V
Mobili e os tapetes e a
persiana são da Marengo
Decor. O piso de toda a área
social é um porcelanato
calacata, adquirido na Bollpi
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Um lar para

desfrutar
bons
momentos

Espaços multiusos,
tons neutros
e um diálogo
afinado entre
materiais clássicos
e elementos
modernos
marcam um décor
elegante, com
clima acolhedor
e propício ao
convívio
Por Denis Nunciaroni
Fotos: Henry Lopes

revistaithome.com.br - 45

capa

46 - revistaithome.com.br

i

mpulsionado pelo desejo de ter mais qualidade de vida,
o casal de empresários encontrou neste apartamento
no Jardim Anália Franco, em São Paulo, o cenário ideal para a nova morada. A localização, mais próxima do
trabalho, reduziria o tempo gasto no trânsito. E a metragem, com 209 m², permitiria criar espaços generosos o
suficiente para o conforto da família.
Restava transformar o imóvel num lar acolhedor.

Tarefa confiada ao escritório do arquiteto Johnny
Viana, que já havia realizado outras obras no mesmo
condomínio. Para atender ao perfil dos proprietários,
Johnny apostou em materiais nobres, acabamentos

Totalmente unificada
ao living, a varanda (à
esquerda) se transforma
em mais um espaço
de estar para receber
os amigos. À direita, a
lareira cria um ambiente
ideal para relaxar, com
duas confortáveis chaises
da V Mobili e tapete da
Marengo Decor
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Imponente, o hall social foi
revestido com mármore
translúcido (Internacional
Mármores) e fitas de LED
embutidas. Faixas laterais
em espelho (Sumaré Vidros)
acrescentam leveza e
elegância à cena
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em alto brilho e num diálogo afinado entre o clássico
e o contemporâneo.
O hall de entrada é o cartão de visitas do projeto.
Executado com mármore translúcido e fitas de LED embutidas, impacta quem chega de imediato. “A mesma
proposta é replicada na bancada do lavabo e demonstra
o cuidado do casal em receber bem seus convidados”,
comenta o arquiteto.

O lavado (ao lado) replica a ideia do hall,
com mármore translúcido iluminado.
O papel de parede neutro e texturizado
(Marengo Decor) traz um toque de
sobriedade com muito estilo. Abaixo,
projetado pensando no lazer da família, o
living é todo automatizado pela Cocuroci
Home, incluindo tela de 112 polegadas
que se abre para os dias de jogos e as
seções de cinema em casa
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Equipada e com muitos
espaços de armazenamento, a
cozinha (ao lado) tem armários
da Bontempo Anália Franco,
revestimento sobre o frontão
comprado na Bollpi e bancadas
em Silestone fornecidos pela
Internacional Mármores. Abaixo
e à direita, funcional e elegante,
o jantar integrado à área
gourmet e conectado à cozinha
traz praticidade no dia a dia e
nos momentos de encontros
gastronômicos. Buffet e
armários são da Bontempo,
os revestimentos foram
fornecidos pela Bollpi e mesa
e cadeiras vieram da V Mobili.
A parede de espelhos (Sumaré)
amplia o ambiente, que ainda
tem comodidades como o
ar condicionado (NetGás
Aquecedores) e a automação
de áudio e iluminação
(Cocuroci Home)
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Pensando nos hábitos e preferências dos mora-

Ponto central, o living fica inteiramente conectado

dores, Johnny fez pequenas intervenções na planta

com o gourmet, de um lado, e com a varanda, de outro.

do apartamento, como a integração total das áreas

“Tudo planejado para que a família possa desfrutar ao

sociais, o que agregou mais fluidez e funcionalidade

máximo do novo lar”, explica Johnny.

aos ambientes.

Por toda a morada, a leveza dá o tom, com a pre-

Concebida para ser um espaço multiuso, a sala

valência de cores claras, o uso de espelhos e o bom

exerce dupla função, ao acomodar os visitantes e ser-

aproveitamento da luminosidade que o apartamento

vir como home theater. Atrás do sofá, a área da lareira

já dispunha. Sutil e elegante, o décor investe em mó-

ganha duas confortáveis chaises, criando um pequeno

veis de design atemporal, onde impera a simplicidade

local propício para relaxar, ler e apreciar um bom vinho.

dos traços, o apelo visual e, sobretudo, o conforto.

À direita, clássica, sofisticada e
extremamente aconchegante,
a suíte máster foi integrada
à sacada, mantendo a vista
privilegiada e incorporando
um espaço de home office.
O ambiente tem cama da
Mega Colchões, cabeceira
estofada da Bia Masson,
enxoval da Marlene e espelhos
da Sumaré. Tapete, cortina
e papel de parede foram
comprados na Marengo
Decor e os móveis vieram da
V Mobili. A penteadeira foi
executada pela Bontempo

Acima, projetado para trazer
conforto e praticidade para
o jovem, o quarto do filho
adolescente tem armários
e bancada da Bontempo,
persiana da Marengo Decor
e colchão comprado na
Mega Colchões. Colcha e
porta-travesseiro vieram
da Marlene Enxovais. A
porta de correr embutida
foi executada pela King
Portas e envelopada pela
Capovilla Tatuapé com
adesivo do Star Wars. Ao
lado, o dormitório do filho
mais novo incorporou a
varanda, criando um espaço
lúdico para o menino soltar
a imaginação
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Abaixo, com piso, paredes e bancada em
porcelanato Bronze Armani, da Portobello
Shop Anália Franco, o banheiro da suíte
máster exala sofisticação. Box e espelhos são
da Sumaré e o armário é da Bontempo
Johnny Viana Arquitetura e
Interiores
T: (11) 2671-0608 / (11) 2227-2269
johnnyvianaarquitetura.com.br
@arquitetojohnny

Formado em Arquitetura e
Urbanismo há quase 20 anos, o
arquiteto Johnny Viana imprimi
um estilo moderno aos seus
projetos, resolvendo espaços
de forma prática e acessível,
priorizando o conforto tátil e
visual. Suas obras priorizam
ambientes aconchegantes, com
suas formas limpas, iluminadas e
bem arejadas. No seu repertório,
há projetos de interiores, casas,
escolas, clube de tiro, salões
de cabeleireiros, barbearias,
restaurantes e salas comerciais.
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