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Cozinha e salas de jantar e estar num único ambiente, privilegiando a integração
de usos e ampliando visualmente os espaços, foi o resultado do projeto de reforma
da arquiteta Adriane Cesa para o estar de inverno de 60 metros quadrados. Elemento
de destaque, a lareira em mármore travertino bruto delimita as áreas do jantar e estar,
com abertura para os dois lados. O aquecimento se dá com gás e pedras vulcânicas,
dispensando o uso de chaminé. Acima da estrutura, a TV possui sistema giratório,
atendendo também a ambos os lados. Originalmente separados por paredes e desníveis, a nova configuração nivelou o piso, que recebeu porcelanato claro.
“A cozinha e o jantar apresentam foco principal, pois pela nossa cultura é onde a família gosta de se reunir”, diz a arquiteta. A churrasqueira, integrada à cozinha, e a bancada
junto ao fogão convidam para momentos de festas e encontros com a família e amigos.
A ambientação possui portas em estrutura de alumínio com vidro acidato e tampo de
pedra silestone preto estrelar. O balcão em madeira é revestido com vidro acidato, para
dar leveza, assim como os móveis de MDF com acabamento em laca branca.
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Cozinha e jantar ganharam destaque na configuração em
estilo moderno. A madeira, que aparece nas paredes e
nos tampos da mesa e da bancada aquecem o ambiente
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O estilo moderno é traduzido pelas cores claras e móveis em desenho de linhas retas. A madeira,
que aquece a atmosfera, está presente em painéis, compondo com quadros da artista plástica Dirce
Pipe. Nas paredes, além da pintura acrílica, o papel de parede revela arabescos em tons de branco e,
assim como o uso de espelhos, contribuiu para dar amplitude à ambientação.
Para auxiliar no aquecimento, o k-sete - que também serve para refrigeração - foi fixado no forro.
Na estrutura que o abriga, o detalhe de gesso recebeu luz indireta. Vários circuitos e tipos de iluminação oferecem diferentes cenários para usos e necessidades específicas. “Usamos embutidos
chumbados no gesso, onde o destaque fica por conta da luz usada num rasgo no forro.” Sobre a
mesa de jantar, o lustre com detalhes em cristais dá sofisticação. Na área de trabalho da cozinha, a
iluminação é com embutidos de lâmpadas econômicas e, no estar, os embutidos são com lâmpadas
AR70. Cortinas rolô controlam a entrada de luz natural e dão privacidade.
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