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fachadas antigas
e interiores renovados
em total harmonia

METRÓPOLE ORIENTAL
Singapura é destino certo para quem
busca uma atmosfera vibrante
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Glamour
atemporal
Construída na década de 1970, esta morada passou por
grandes transformações. O estúdio Dorrington Atcheson
Architects preocupou-se em manter o charme original
e, ao mesmo tempo, ampliar os espaços e proporcionar
um melhor fluxo dando ares contemporâneos ao projeto.
Para isso, foi adicionado um pavilhão que flui para fora
da construção original, abrigando o estar e a cozinha. Do
outro lado da divisória em madeira está o aconchegante
recanto de jantar.
Cercado por grandes portas em vidro, o estar recebeu móveis que destacam a madeira. Estante, poltronas e mesa de
centro evidenciam o material de forma singular. Da mesma
forma, a cozinha traz a essência da madeira aliada a itens
modernos. Para o jantar foi criado um clima encantador e
acolhedor proporcionado pela madeira, vista nas paredes,
teto e mobiliário, e pela iluminação. Confira a seguir algumas sugestões que dão novo olhar ao projeto.

A estante Jobs, com design assinado por
Rodolfo Dordoni para a POLTRONA FRAU, traz
uma proposta semelhante porém com
fundo vazado, deixando vísivel a parede
em madeira, oferecendo mais fluidez
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Projetado pela Nendo para a DRIADE,
o relógio de parede Clock in Clock
acrescenta linhas limpas ao décor

Com design assinado por
Alberto Sánchez para a MUT
DESIGN STUDIO, a poltrona da
coleção Twins confere um clima
mais imponente ao espaço
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Em aço inoxidável polido,
o Vaso Flora, com design
assinado por Todd Bracher
para a Georg Jensen, na ATEC
ORIGINAL DESIGN, traz assimetria
de forma elegante
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A banqueta Carbon, criada
por Bertjan Pot e Marcel
Wanders para a MOOOI, traz
personalidade através de
suas tramas

O design de Adam Cornish
para a ALESSI, está presente
na cesta de frutas Trinity,
adicionando um toque de
luxo à área gourmet
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Para evidenciar
ainda mais a
madeira laminada,
o pendente Diva,
assinado por Peter
Natedal & Thomas
Kalvatn Egset para a
Northern Lighting, na
SCANDINAVIA DESIGNS, é
uma excelente opção

A cadeira Nouveau, SIERRA MÓVEIS, traz o design
neoclássico para a composição. Produzida em
madeira maciça Grandis, tem assento com
percintas e detalhes em tachas, proporcionando
mais beleza ao décor

A mesa de jantar Himeji,
com design de Amelia
Tarozzo para a SCHUSTER,
acrescenta charme e
personalidade
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