
SALA | A estante, construída a quatro mãos, é o destaque da sala de estar. A serralheria é assinada
pela Villa Ferg. Peças do mobiliário são da Breton, Artefacto e estudiobola (Foto: Divulgação / Kadu
Lopes)



Um casal se mudou para esse apartamento de 205 m², no Jardim das
Perdizes, em São Paulo, depois de percorrer diversas cidades do mundo.
A obra durou oito meses, pois a pandemia atrasou o cronograma do
escritório In Loco Arquitetura + Interiores (@inloco.arq), comandado
por Jessica Gayoso e Yago Costa, responsável pela reforma do imóvel.
Os profissionais fizeram algumas mudanças na planta para distribuir melhor
o layout e garantir uma circulação mais fluida para os moradores.
A cozinha foi "tirada" do fundo do apê e integrada com a sala.

SALA | O mobilário foi escolhido pensando no conforto da família. O sofá, da Artefacto, traz
aconchego para o home. Tapete é da ByKamy e serralheria assinada pelo Atelier Industrial
(Foto: Divulgação / Kadu Lopes)
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ENTRADA | Logo na entrada, um painel com portas mimetizadas de carvalho
clareado escondem uma chapelaria para os moradores armazenarem objetos. A
iluminação decorativa é da Lumini e técnica da Decorlight (Foto: Divulgação /
Kadu Lopes)



A família é composta pelo casal, o filho de três anos e
a cachorra Rose. Os moradores não gostam muito de receber e,
por isso pediram um apartamento que pudessem usar e desfrutar
no dia a dia.
O espaço foi pensado e desenvolvido conforme a personalidade do
casal, apaixonado por obras de arte e peças de design assinadas.
Mesmo sendo britânico, o morador ama mobiliário brasileiro e
grande parte do apê é composto por peças nacionais.

VARANDA | A mesa de jantar de oito lugares permite que as refeições em família sejam 
repletas de conforto (Foto: Divulgação / Kadu Lopes)
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COZINHA | O cinza dá o tom na cozinha do apê. As bancadas de Corian são do Studio Vittye e
revestimentos da Portobello, Colormix e Soluzione Revestimentos. A marmoraria é da Rocamar e
móveis planejados da Bontempo (Foto: Divulgação / Kadu Lopes)



Todos os espaços foram pensados para que o filho pudesse aproveitar.
A varanda, inclusive, foi projetada para ser uma brinquedoteca, onde o garoto
pude usar no dia a dia, sempre à vista dos pais.
Mesmo com os espaços integrados, desejavam um home mais intimista, para
poderem ter privacidade na hora de assistir filmes e jogar videogames –
um hobby compartilhado pelo trio.

VARANDA | O sofá acompanha a curvatura do prédio para aproveitar o espaço da melhor forma
(Foto: Divulgação / Kadu Lopes)

O casal já morou em diversos locais do mundo e carregam peças afetivas,
trazidas de viagens e de moradas antigas. Os objetos de coleção foram expostos
na decoração em uma estante, criada especialmente para esse fim.

O móvel foi projetado a quatro mãos, com ideias dos arquitetos e do casal. Feita
com serralheria, ela é vazada e traz fluidez para o layout.
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BANHEIRO | O uso do espelho orgânico com moldura no banheiro traz bossa para o 
ambiente (Foto: Divulgação / Kadu Lopes)



QUARTO DO CASAL | As cores aparecem na decoração do quarto do casal e trazem aconchego para o 
ambiente (Foto: Divulgação / Kadu Lopes)

Construído sobre uma base neutra, com muito uso do cinza, as cores se sobressaem
nos objetos que aparecem pontualmente, como nas obras de arte, nas peças do
mobiliário, nas poltronas, nas mesas de centro e nos itens de decoração.
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QUARTO DO FILHO | O quarto do menino foi pensado para ser alterado depois de um tempo. Quando 
ele chegar na adolescência, basta ajustar o tamanho dos móveis (Foto: Divulgação / Kadu Lopes)



QUARTO DO FILHO | A criança é apaixonada por dinossauros e, por isso, os
profissionais trouxeram o animal no papel de parede, da Uauá (Foto: Divulgação /
Kadu Lopes)
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