Fernanda Glüher
& Flávia Pacheco

A versatilidade é o ponto forte deste projeto, desenvolvido pelas arquitetas Fernanda de Sousa
Glüher e Flávia Helena Pacheco para um casal com estilos bastante diferentes. Tratando-se de
uma residência litorânea, as particularidades dos clientes foram adequadas às exigências de
uma linguagem clássica e aliadas às modernidades imprescindíveis de uma casa cômoda –
proposta contemporânea voltada aos momentos de descanso e lazer. O principal desafio foi
transformar o amplo salão em quatro ambientes distintos e integrados, layout elaborado com
divisões que privilegiam o conforto e o perfeito aproveitamento das peças. No que tange à
iluminação dos ambientes, a casa ostenta um pé direito duplo que, combinado com a cobertura
inclinada de madeira, exigiu a utilização de pendentes, para a iluminação pontual dos
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ambientes, e trilhos com lâmpadas de LED – tudo fornecido pela Ideali Iluminação. Prática, a área
social recebeu piso de porcelanato retificado com junta mínima; os pavimentos superiores, piso de
madeira. Separando o hall de entrada da sala de estar, destaque para o painel de MDF com
recorte a laser e acabamento em laca, executado com excelência pela ArtMÚS, empresa que
confeccionou todo o belíssimo mobiliário exclusivo incluindo o laqueado preto da sala de jantar. As
ambientações são sofisticadas, modernas, e, por solicitação dos proprietários, mesclam peças
vintage herdadas de seus familiares. Duas estantes antigas, uma mesa escolar e uma chapeleira
foram harmonizadas à marcenaria laqueada em branco e preto e aos tapetes vermelhos
estonados importados da Turquia, fornecidos pela Expresso do Oriente. Os sofás são exclusivos e
foram feitos sob medida pela Casa & Cia, loja que atendeu a todas as expectativas dos usuários e
das profissionais. Encantadora, a biblioteca tem decoração marcante, é charmosa, além de ser o
local ideal para desfrutar de uma boa leitura! Os elegantes adornos e complementos que
personalizam os espaços foram criteriosamente selecionados na Essenza Casa e Jardim.
Versatility is the strength of this project by architects Fernanda de Sousa Glüher and Flávia Helena Pacheco.
For a couple with very different individual styles, this gorgeous beach house allies classic styling and modern
amenities in a comfortable house with a contemporary style that is perfect for relaxation and fun. The greatest
challenge was to turn the grand room into four integrated individual rooms. The house’s double-height ceiling and tilted wooden coverage called for a special lighting system with
pendants for focal illumination, and rail-mounted LED lamps – all from Ideali Iluminação The new layout allowed perfect space usage. The practical living area features a rectified
porcelain tile floor, while upstairs a timber floor was installed. A laser-cut lacquered MDF panel skillfully crafted by ArtMÚS separates the entry hall from the living room. The joinery
specialists actually manufactured the entire bespoke cabinetry in the design, including the black lacquered dining room furniture. The ambiences are sophisticated and modern,
comprising vintage furniture as requested by the owners. Two elderly shelves, a school desk and a hat hanger were harmonized with the black and white cabinetry and the red
stone-washed Turkish rugs by Expresso do Oriente. The sofas were custom-built by Casa & Cia. The charming library has a remarkable décor and is the ultimate reading refuge.
Elegant ornaments and additions were carefully selected at Essenza Casa e Jardim.

