42 ARQUITETURA & DECORAÇÃO

especial A&D

Projeto LAURA SIGNORINI
Fotos Marco Sobral

Praticidade

com encanto
Redistribuição dos ambientes em apartamento
na Lagoa prioriza a ligação entre os espaços e a
funcionalidade para o dia a dia da família

B

eleza, descontração, cores, harmonia. O Rio de Janeiro reúne o que qualquer pessoa precisa
para se sentir bem e em paz com o mundo. Essa combinação de atributos irresistíveis contagia
tudo e todos pela cidade. E quando a praticidade se alia a esses elementos, o resultado surpreende. A obra da arquiteta Laura Signorini em um apartamento na Lagoa captou exatamente essa
energia e leveza dos ares cariocas.
O projeto foi feito para um casal jovem, com uma filha de 7 anos e à espera do segundo herdeiro.
Originalmente com dois quartos, um grande banheiro social e uma suíte, o apartamento foi totalmente
reformulado. Mobiliada com produtos da Favo, a cozinha, por exemplo, contava com três acessos e teve
um deles fechado para dar lugar a uma despensa. O outro acesso foi ampliado. Assim, ao abrir as portas
divisórias de ambientes, também fornecidas pela Favo, o espaço se integra naturalmente à sala, de acordo com a necessidade dos moradores.

Como os clientes precisavam de muitos armários, a cozinha de 24m² foi montada com os produtos da Favo, assim como a grande
porta de correr em L, com vidro acidato
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1. Armários, estante e bancada de estudo da Favo tornam o quarto da menina um agradável espaço para estudo. 2. Utilizadas em tons fortes, as cores rosa e lilás
presentes no quarto também prevalecem no banheiro. 3. Destaque para os armários da Favo, com estrutura e interior amadeirado e portas em branco brilho
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O principal desafio do quarto do casal foi encontrar espaço para as roupas. A solução foi utilizar armários da
Favo com porta de correr branco brilho, sendo uma espelhada

Segundo Laura, o principal desafio da obra foi redistribuir os espaços para que houvesse o melhor aproveitamento possível de todo o ambiente. A arquiteta também
atendeu à exigência da família, que queria a interligação da área social: varanda com
sala, sala com escritório e sala com cozinha. Apesar da integração, a privacidade da
área íntima precisou ser mantida.
O projeto arquitetônico ainda deixou o apartamento com três suítes compostas por
armários da Favo, e uma rouparia para o corredor íntimo. O piso de toda a residência é
de Tecnocimento, com exceção do quarto da menina e da varanda, que recebeu deck de
madeira e porcelanato 1,20x1,20m com tabeira também em madeira.
Outros destaques do projeto são o desmembramento do único banheiro social da casa
em dois, e as esquadrias da sala para a varanda, que podem ser todas abertas, transformando-se em um espaço único, quando os proprietários quiserem receber visitas.
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