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ENCANTO
NOVA-IORQUINO
LOFT NO SOHO TRAZ PERFEITA CONEXÃO ENTRE

PERSONALIDADE, DÉCOR E ARTE EM UMA PROPOSTA
CONTEMPORÂNEA E LUXUOSA
Projeto
STUDIOLAV
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nspirado na personalidade vibrante dos moradores, este loft, projetado
pelo escritório britânico de arquitetura STUDIOLAV, faz uma aposta
na criatividade. Localizada no SoHo, um dos bairros mais charmosos
de Manhattan, Nova York, a morada é uma verdadeira obra de arte com
seu décor deslumbrante e um mix de identidades e sentimentos que são
transmitidos através dos detalhes.
Um layout flexível e um mobiliário pontual complementam os ambientes e enriquecem a estética contemporânea, enquanto a coleção de arte e
as obras fotográficas traduzem o temperamento dos moradores. Como o
principal desejo era ter um lugar para sediar eventos sociais, os espaços
foram bem definidos, mas se mantiveram integrados a fim de incentivar a
interação social, o convívio e o conforto dos convidados. Bem selecionado,
o mobiliário do estar conversa com o estilo predominante na residência,
criando pontos de encontro aconchegantes e propiciando, se necesário,
uma leve e rápida mudança para favorecer reuniões e eventos maiores. Para
o jantar, a grande mesa em vidro contribui com o conjunto de cadeiras,
criando um ambiente charmoso, e os ornamentos, como o espelho em
formato incomum, conferem ares de modernidade. Contrariando, a parede
em tijolos à vista oferece rusticidade e, assim, o mix de estilos deixa o lugar
ainda mais belo e único.
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A cozinha foi bem delimitada pela marcenaria branca, contrapondo
com o colorido do estar e trazendo uma atmosfera clean. Sendo o mais
discreta possível para não desviar a atenção dos pontos essenciais da morada
e ainda facilitar o preparo das refeições, uma ilha, que segue o mesmo tom
do local, auxilia na correria diária com funcionalidade.
Definido como uma área para trabalho e estudo, o home office conta com
mesa, poltrona com banquinho e cortina em veludo. Recursos de iluminação minimalistas e esculturais completam a proposta. Para os dormitórios,
a aposta é no neutro, favorecendo o descanso e prevalecendo a sensação
de relaxamento. Já no banho, a escolha foi o mármore, que toma conta e
carrega uma estética requintada junto dos detalhes sofisticados em metal.
Luxuoso e contemporâneo, o loft imprime, de maneira equilibrada,
os traços dos moradores e destaca itens marcantes no décor. É o resumo
visual de um estilo de vida eclético e singular, a mistura ideal de todas as
particularidade e cores que um lar pode ter.

O dormitório segue o estilo clean,
diferenciando-se da ampla área
social, e traz chão em madeira, que
confere aconchego, e cadeira com
pés em metal dourado
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