ANDRÉA GONZAGA

projeto

Casa em Angra dos Reis passa
por repaginação e amplia
áreas de lazer
A vida agitada pede pausas para descanso e diversão. Nessas horas, nada melhor do que estar em
meio à natureza, rodeado de amigos, com todo o
conforto e a comodidade que uma casa de veraneio
pode oferecer.
Os proprietários desta belíssima morada em Angra
dos Reis, no Rio de Janeiro, valorizam intensamente
esses momentos. Por isso, encomendaram à arquiteta
Andréa Gonzaga um completo projeto de remodelação
dos espaços e ampliação das áreas de lazer.
Para melhor adaptá-la ao jeito de ser e receber da família, a casa teve todo seu piso trocado por madeira de
demolição e ganhou uma atmosfera mais rústica, contrabalanceada pela seleção de móveis de design contemporâneo para receber com generosidade e elegância. Uma nova iluminação, com pendentes e luminárias
de cobre, trouxe mais harmonia ao décor.
Cortinas, persianas e um sistema de ar condicionado
foram instalados para deixar o clima mais agradável nos
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dias de altas temperaturas.
Na área externa, a pequena piscina deu lugar a uma
nova, com bastante espaço para tomar sol e até um spa

. Um novo pergolado foi projetado para proporcionar
descanso com vista para o mar.
Repaginado, o terraço gourmet teve o antigo telhado de palha substituído por uma estrutura metálica com
vidro, que corta o calor. A pequena churrasqueira saiu
para a chegada de uma maior com bastante espaço
para trabalhar com gavetas refrigeradas para bebidas,
além de uma adega para vinhos.
PRINCIPAIS FORNECEDORES
Antares Tech | Artefacto | By Kamy | Casa Pronta |
Casual | Dedon | Dpot | Gilberto Elkis Paisagismo | La
Lampe | Lepri | Lightworks | Luri Decorações | Ornare
| Palimanan | Puntoluce | Quaker Decor | Saccaro |
Scatto Lampadário | SM3 Engenharia
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