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IMPONÊNCIA LINEAR
Linhas horizontais compõem a arquitetura desta
morada que evidencia materiais naturais
Perfeitamente inserida no contexto da região costeira da África do
Sul, Aloe Ridge House é composta predominantemente por materiais
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naturais, resultando em uma estrutura acolhedora que destaca linhas
horizontais. Assinada pelo escritório Metropole Architects, a residência
de 300 m2 compreende dois níveis, organizados em espaços sociais
e íntimos, além de uma ampla área externa, ideal para momentos de
lazer e relax. Confira em nosso site mais informações e a galeria de
fotos do projeto.

Quer mais design, arquitetura, estilo e inspiração
no seu smartphone?
Acompanhe o Instagram
da revista Decor.

MOOD AMERICANO
Restaurante na capital paulista tem
como inspiração um dos bairros mais
atraentes e de alma jovem de Nova York
Reproduzindo a atmosfera vibrante do bairro nova-iorquino
de Meatpacking District, o restaurante Méz, estabelecido na
Zona Oeste de São Paulo, traz ao décor a mescla dos estilos
Arquitetura, o projeto é composto por tijolos, tubulações
e instalações elétricas aparentes, além de revestimentos
naturais. Propondo descontração aos clientes com o uso
de artes de rua, o décor destaca um grande lambe-lambe
em papel algodão. Saiba mais em nossas páginas da web.
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rústico e industrial. Assinado pelo escritório Viviane Gobbato

ESTÉTICA FUNCIONAL
Projeto de interiores tem layout funcional,
evidenciando o estilo de vida dos moradores

décor com antiguidades do acervo dos proprietários e
peças em estilo contemporâneo, conferindo um visual
elegante e repleto de personalidade ao imóvel de 250
m2. Acesse o site Decor para descobrir mais detalhes.

#revistadecor
#euleiodecor
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Proporcionando o máximo de aconchego aos moradores, o projeto de interiores assinado pelo escritório
Sesso&Dalanezi Arquitetura + Design tem os ambientes
sociais e área externa integrados em um layout funcional.
Localizada em São Paulo, a residência apresenta um

JARDIM EM EVIDÊNCIA
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Com o intuito de reforçar a integração da área externa com os
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interiores, o projeto de restauração CASCAIS P272, assinado pelo
escritório Fragmentos De Arquitectura, conta com grandes aberturas que permitem abundante circulação de ar e ampla entrada
de luz natural. Localizada em Cascais, Portugal, a residência de
1066 m2 e pé-direito duplo resulta em uma composição fluída e
contemplada com a vista do jardim e da piscina.

SIGA-NOS

Baixe grátis nosso App e
tenha e revista completa
no tablet ou smartphone

revistadecor.com.br
facebook.com/revistadecor @revistadecor pinterest.com/revistadecor @revistadecor +revistadecor
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