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Esquerda: A cuba do lavabo em
desenho especial desenvolvido

especificação correta da torneira
permitiu ergonomia no uso.
Madeira Monet da Dellanno,
juntamente com o papel de parede
deram sofisticação e equilíbrio aos
tons monocromáticos do projeto.

ANA CAROLINA
MENDONÇA
Criar ambientes funcionais e confortáveis, que favorecessem a

Outro importante desafio foi equilibrar as dimensões gerais dos
ambientes e manter uma unidade em todo o apartamento. Isso
porque a residência tem espaços muito reduzidos, como o lavabo,
e outros mais amplos, como a suíte master. A ideia foi manter a
ergonomia e as circulações adequadas, ora proporcionando maior
sensação de amplitude, ora acolhimento e aconchego nos espaços mais amplos.

convivência e tivessem atmosfera suave e a identidade dos moradores. Tudo isso com dois meses para a execução do projeto.

Os materiais utilizados no projeto foram porcelanatos em tons de

Estes foram os primeiros desafios de Ana Carolina Mendonça

bege, mármore travertino stucato, papéis de parede e marcenaria

para executar o trabalho neste apartamento de uma família em

Dellanno, usando madeira, laca e nude.

Niterói. O resultado foi um ambiente que conjuga a praticidade e a
organização, que as pessoas precisam no dia-a-dia cada vez mais

Criado em 1999, o estúdio Ana Carolina Mendonça Interiores tem

corrido, com a sensação de refúgio, ao estilo slow-living para os

três colaboradores diretos e atua nas áreas residencial e corpo-

fins de semana.

rativa. A especialidade é oferecer qualidade de vida com design
e ergonomia, atuando desde o início do projeto até a finalização

Para chegar neste conceito, foram criados ambientes claros, des-

do empreendimento. O diferencial do escritório é a experiência

pojados, monocromáticos, com uma atmosfera intimista. Bem no

em gerenciamento: entre os serviços oferecidos estão assessoria,

estilo casual dos moradores. A principal influência da designer de

consultoria e o turn-key, quando a obra é totalmente gerenciada

interiores pode ser percebida no estilo elegante e sem excessos,

pelo estúdio e entregue pronta ao cliente.

com cores suaves que vão do branco ao nude, valorizados pelo
tom chocolate.
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para a circulação do lavabo, e a
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em nanoglass foi a solução

