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BELAS PAISAGENS TRANSFORMAM
O DÉCOR DE RESIDÊNCIAS

ATMOSFERA ENÉRGICA

Hotel assinado por Philippe Starck traduz
elegância, criatividade e tecnologia em Singapura
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REFÚGIO DE
ACONCHEGO
Apartamento dos anos 1900 une tradição à
modernidade em um décor europeu inspirador
Uma atmosfera aconchegante e acolhedora. O projeto de reforma de
Biddulph Mansions, na região de Maida Vale, em Londres, é inspirado em duas referências do design de interiores europeu: os charmosos
apartamentos parisienses e as elegantes casas do Mediterrâneo. O prédio
onde fica esta residência projetada pelo estúdio londrino Ardesia Design
foi construído entre 1902 e 1904 e desenhado pelos arquitetos Boehmer
e Gibbs. Seu nome, Biddulph Mansions, deriva, possivelmente, de Sir
Thomas Biddulph, secretário da rainha Vitória do Reino Unido.
O apartamento de 90 m² e três dormitórios, não havia passado por nenhuma reforma nos últimos 40 anos e contava com apenas um banho e
um estar pequeno. O pedido dos proprietários ressaltava a necessidade
de criar um espaço maior para o estar e acrescentar um banho a um
dos dormitórios. Assim, um dos três dormitórios foi incorporado
ao estar, criando um novo e amplo ambiente, incluindo também o
jantar. Já o banho da suíte foi construído a partir de um espaço antes
reservado para uma despensa.
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Acima, a cozinha tem mobiliário em madeira e piso feito de
placas de cimento azuis marroquinas, que combinam perfeitamente com a bancada em
concreto branco. A residência
também abriga mais um espaço
de jantar. Já as amplas aberturas permitem a entrada de luz
natural nos ambientes
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Toda a residência une, em seu décor, elementos clássicos a modernos. A
estrutura original foi preservada com suas imponentes aberturas em arco
que permeiam os corredores e também as paredes, trazendo ares de casa
de praia. A paleta em cores neutras, variando entre o branco e o cinza, traz
também toques de vermelho e azul. A atmosfera clean aparece também no
uso da madeira no mobiliário e do cimento cru nos revestimentos, além
da abundante iluminação natural em todos os ambientes. Obras de arte e
objetos delicados completam o décor minimalista do apartamento.
A mistura do novo com o antigo é a característica mais marcante desta
residência. O mobiliário, todo feito sob medida para ganhar espaço, foi
encomendado e trazido de países como Itália, França, Bélgica e Estados
Unidos. A cozinha, em madeira, veio da Espanha, e o piso utilizado no
ambiente é feito de placas de cimento azuis marroquinas, formando um
belo mosaico. Já o piso do restante do apartamento, que cobre todos os
ambientes exceto os dois banhos e a cozinha, é feito de tábuas de madeira
de 5 metros de comprimento.
Os dois banhos, ambos em cimento cru, têm um design industrial e minimalista. Com louças brancas, vindas da Itália, e detalhes em aço inoxidável, a
paleta se mantém neutra com pequenos toques de cor. As persianas brancas
em frente às janelas, de estilo francês, foram feitas sob medida para o espaço.
O mix criativo de estilos e referências que compõe o projeto cria uma proposta única, com atmosfera clean, suave e acolhedora, remetendo a uma
tranquila e ensolarada manhã de sábado, como um convite ao descanso.
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A casa de banho foi incorporada ao maior dormitório da
residência e apresenta décor
industrial e minimalista, com
revestimento em cimento cru
e louças italianas. As persianas
brancas cobrem as janelas e
completam o décor com inspiração nos flats parisienses
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