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Condomínio Familiar no Estoril - Casa 1
Estoril, Portugal

Cozinha, casas de banho, lareira, exteriores… tudo com o nosso carimbo.

Para a cozinha a escolha foi o mármore Amarelo Marrocos nos tampos e paredes entre móveis, conjugado com a
dolomite Branco Thassos num pavimento em xadrez. A grande janela da cozinha ilumina esta divisória e realça os tons
mais dourados do mármore Amarelo Marrocos.

Na casa de banho de visitas, algo especial e diferente: no chão e numa faixa de parede com losangos 10x5cm a pedra
Forest Brown, mármore de veios e beleza únicos. Nas paredes até 1,2m altura e no tampo de nosso design o mármore
Creme Marfil. Os donos da casa optaram por estucar as paredes acima dos 1,2m e colocar uns candeeiros de aplique para
uma luminosidade acolhedora.

Na casa de banho comum, dois tons de amarelo em jogo permanente: Sunny Light polido é o mármore base, em peças
grandes a revestir as paredes e numa faixa complementar do chão. Ouro Real faz o contraste no tampo, tapete central do
pavimento e memórias em pastilha de pedra: nicho da banheira e paredes do duche.

Para a casa de banho principal, suite, o mármore creme Galala e o Travertino Encarnado numa conjugação elegante.
Repare-se no grande tampo de 2 lavatórios, em que se executou com excelência uma das ideias importantes recebidas: que
pareça maciço ao ponto de “dobrar para dentro” na zona dos armários de maneira a que estes, posteriormente assentes
recuados, evidenciam um tampo tipo “bloco inteiro”. Na zona do duche uma base de duche no mesmo Travertino
Encarnado.

Na sala, uma lareira imponente e, ainda assim, perfeitamente conjugável com qualquer decoração. Em Sunny Light no
acabamento escovado, esta lareira foi executada com 1/2's esquadrias à aresta para um efeito maciço. Na realidade é tudo
feito a partir de material a 2cm de espessura. Uns focos escondidos iluminam os nichos cheios de livros e fotografias da
família.

Nos exteriores, mármore Lioz no acabamento bujardado. Conheça mais fotografias nas outras casas do condomínio.
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