MORAR | VISITE O DECORADO

Funcional, o móvel
multiúso serve
como bufê e como
bancada de apoio
para a cozinha

Qualidade
de vida em
Integrar um dos quartos e a
varanda ao estar foi a solução para
aumentar a área social e criar um
espaço confortável e convidativo
TEXTO CAMILA OCHOA FOTOS SÉRGIO DOTTA JR.
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Além de
dividir as salas
de estar e TV, a
bancada multiúso
serve como aparador
e funciona
também como
home office

OS PRÓPRIOS MÓVEIS FORAM USADOS PARA
“
DELIMITAR E SETORIZAR OS AMBIENTES DO ESTAR
”

P

ara aumentar a área social do apê de
72 m2 a opção foi incorporar um dos
dormitórios ao living, criando uma
área de 21,4 m2. Com sala de estar, de
jantar e cozinha integradas, o desafio da equipe
da Marques Construtora para o apartamento
decorado do empreendimento Mais Altos era
manter a unidade visual e criar um espaço harmonioso. A opção foi por tons neutros como
base, usando cores nos acessórios, o que traz
uma composição leve e com possibilidade de
renovação sem despesas significativas.

MORAR | VISITE O DECORADO

Com sistema de apoio interno, as
prateleiras com suporte invisível
deixam o visual moderno.
O modelo com 120 x 14 cm, da
Montfácil, aguenta até 20 kg e
custa R$ 89,90, na Leroy Merlin

Varanda
intimista
Integrada à área social,
a varanda gourmet de
9,5 m2 multiplicou
o espaço disponível
para receber amigos
e familiares nesse
apê. Crie um visual
acolhedor substituindo o
revestimento cerâmico
por um painel de
madeira. Para baratear
o custo do projeto, use
opções mais baratas
como o MDF ou
laminado melamínico.

Economize espaço! Basta guardar
os bancos debaixo da mesa para
deixar a circulação da varanda livre
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Otimize o
espaço da
cozinha com
nichos aéreos. O
modelo para microondas sai
R$ 82,03, nas
Lojas KD
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Com living integrado à varanda, a área
social do apê ficou mais confortável
1 Suíte do casal
2 Quarto de hóspedes
3 Cozinha integrada à lavanderia
4 Living integrado à sala de jantar
5 Espaço gourmet

Uma parede revestida de
laminado melamínico pode
virar uma lousa. O modelo
da Formica com 3,08 x 1,25 m
com 1 mm sai por R$ 141,64,
na Casa do Marceneiro
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