RESIDENCIAL

VÁRIOS TONS

DE CINZA
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FOTOS EDU FREIRE

Ana Paula Ferreira
projeta residência com
base neutra, onde impera
o tão em voga cinza

Planejada para um casal jovem e suas três filhas,
essa residência situada em Cascavel, no Paraná,
segue um estilo contemporâneo, com mobiliário
de linhas retas. Para criar uma atmosfera
confortável, a arquiteta Ana Paula Ferreira teve
atenção extrema com o projeto de iluminação.
Concebido juntamente com a Space Light
Iluminação Ambiental, destaca o mobiliário e os
materiais empregados no décor, como tecidos,
fibras e texturas.

O ponto central da residência é a cozinha e
espaço gourmet, ambos da SCA Mobiliário
Contemporâneo, que conta com uma ilha,
bancada e mesa para as refeições. Este ambiente
fica integrado à churrasqueira através da varanda
que possibilita a abundante entrada de luz natural,
controlada com tela solar Luxaflex. Na parte
externa destaca-se o painel envidraçado com pédireito duplo, assim como o volume revestido com
porcelanato madeirado.
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“O PONTO CENTRAL da
residência é a cozinha integrada
à churrasqueira através da
varanda, que possibilita a
abundante entrada de luz
natural, controlada com a
utilização da tela solar Luxaflex”,
explica Ana Paula. O cinza no
mobiliário planejado é superatual
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A CHURRASQUEIRA é o ambiente mais
descontraído, mas mesmo assim cheio de
charme. O cimento queimado mescla-se
harmonicamente à madeira de tom claro.
Destaque para os pendentes coloridos

A PAREDE DO HOME chama a atenção pelo mix de
materiais: a pedra áspera contrasta com o mármore e vidro
lisos, tornando a decoração tom sobre tom mais rica
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NO HALL DE ENTRADA
(foto acima) a parede foi
revestida com painel em lâmina
de madeira natural na qual
foram embutidas duas luminárias
e logo na lateral, há um biombo
ripado, ambos projetados pela
arquiteta e executados pela
Móveis Riograndense. Na parte
externa destaca-se o painel
envidraçado no pé direito duplo,
assim como o volume revestido
com porcelanato amadeirado
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ABAIXO, outra perspectiva da sala. Em busca de mais luz natural,
Ana Paula providenciou rasgos no concreto.

ANA PAULA FERREIRA
Formada já há 12 anos em Arquitetura e
Urbanismo, Ana Paula Ferreira possui pósgraduação em Arquitetura de Interiores e
Design de Mobiliário. Com escritório próprio
desde 2002, atua principalmente nas áreas
residencial, comercial e interiores.

SERVIÇO | ANA PAULA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
Rua: Castro Alves, 1642 • sala 03 • (45) 3035-4260 • Cascavel • PR • www.apferreira.com.br
FORNECEDOR | MÓVEIS RIOGRANDENSE Av. Piquiri, 3018 b • (45) 3224-5363 / 3222-2645 • Cascavel • PR • www.moveisriograndense.com.br
S.C.A. MOBILIÁRIO CONTEMPORÂNEO Rua Jorge Lacerda, 107 • (45) 3037-2399 • Cascavel • PR • sca@scacasacavel.com.br
SPACE LIGHT ILUMINAÇÃO AMBIENTAL Rua Jorge Lacerda, 168 • (45) 3038-1703 / 3038-1743 • Cascavel • PR • spacelightvania@gmail.com
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