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Utilizando materiais clássicos e mobiliário
de linhas retas, a arquiteta Ana Paula
Ferreira criou um loft que poderia estar em
qualquer lugar do mundo
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A arquiteta Ana Paula Ferreira interveio
neste projeto arquitetônico ainda durante a
construção do edifício em Cascavel, interior
do Paraná, quando o jovem proprietário
a contratou para unificar os dois lofts
que havia adquirido. Depois da hidráulica,
elétrica, gesso, automação e acabamentos
alterados, foi a hora de cuidar da decoração.
“No design de mobiliário segui linhas retas e
contemporâneas, com cores sóbrias, porém
aconchegantes, como o azul-marinho e o
grafite, além dos toques de madeira”, revela
a arquiteta.
Segundo ela , a utilização de materiais
como o mármore Nero Marquina na
lareira ecológica e o Silestone na bancada
da cozinha dão o toque de requinte
ao projeto. A tecnologia também
marca presença através da automação.
Persianas, iluminação e a banheira
são facilmente controlados mesmo a
distância. Ao projeto de iluminação foi
dada atenção especial. Desenvolvido
de acordo com o layout já definido, foi
trabalhado de forma pontual e com
efeitos que favorecem a criação das cenas
e a valorização dos ambientes com peças
da Space Light Iluminação Ambiental. “O
resultado final é contemporâneo, sem
interferência de modismos, tornando o
loft atemporal e requintado.”
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O TIJOLO INGLÊS aparente configura o hall de entrada e dá as boas vindas a quem chega ao loft,
que ganhou piso de porcelanato cimentício, da Prisma Revestimentos. Em busca de leveza no home
theater, a arquiteta revestiu um painel de dry wall com papel de parede, atrás do qual está embutida
toda a fiação. O rack é de microtextura alto brilho. Tons sóbrios marcam o mobiliário de linhas retas
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“O CONCEITO DE LOFT, com a integração dos ambientes, se dá através do
mezanino e pé-direito duplo”, afirma Ana Paula. Juntas, as unidades somam 126 m2
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O resultado final é
contemporâneo, sem
interferência de modismos,
tornando o loft atemporal
e requintado

OS ARMÁRIOS DA COZINHA Florense também são de
microtextura. A parede lateral da pia ganhou pastilhas de aço
inox, que deixaram o ambiente ainda mais hi-tech. A mesa de
jantar é de pintura poliéster com sobretampo de vidro branco
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