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Andréa Benthien otimiza a área social de apartamento 
em Curitiba para receber um casal em nova etapa de vida, 
unindo estilo, conforto e suas memórias
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Os proprietários deste apartamento situado no 
Ecoville, em Curitiba, estavam passando por 
um momento importante quando se mudaram: 
voltando a viver a sós, depois da independência dos 
filhos. A ideia era criar um espaço para receber 
amigos e família, explorando ao máximo o conforto, 
sem deixar de lado o estilo clássico.

A arquiteta Andréa Benthien conta que, como 
a obra foi executada desde a personalização da 
construtora, pôde definir revestimentos, pontos 
de iluminação e gesso adequados ao projeto 
de interiores. “O diferencial deste projeto e a 
importância de ter sido desenvolvido durante 
a obra, é a automação”, revela. “Tudo funciona 
através de aplicativos de celular e iPad, desde som 
e luz até a abertura de cortinas e ar-condicionado.” 
Quem assina o luminotécnico é a Grey House. 

A arquiteta conta que o apartamento tinha uma 

grande deficiência na área social, pois como o 
elevador tem acesso privativo, o imóvel não possuía 
um hall. Ao entrar no apartamento, deparava-se 
com a porta do lavabo. Andréa propôs a confecção 
de um painel de espelhos com porta de correr para 
o acesso ao lavabo, criando assim  um espaço que 
dá as boas vindas aos visitantes (ver página 56).

As cores neutras e a utilização de muito papel de 
parede e madeira caracterizam o décor dos 175m2. 
“A ideia de trabalhar com tons pastéis foi proposital 
para  valorizar as obras de arte”, explica. Como os 
proprietários são frequentadores assíduos de leilões 
de arte e colecionadores, havia muitas obras para 
serem expostas, além de porcelanas trazidas de 
viagens. “Este projeto mostra como o clássico pode 
ser vivido de forma atual e que as  memórias de 
viagens, por mais que sejam antigas, podem dialogar 
com uma decoração arrojada.”
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O PAINEL DE ESPELHOS 
com porta de correr do lavabo 
(foto acima) dá as boas vindas 
a quem entra. O piso recebeu  
laminado de madeira. . O home 
(ao lado) é confortável graças 
as suas cores e texturas. Painéis 
melamínicos de Nogal Terracota 
(Personalizze Móveis) aquecem 
o espaço, juntamente com o 
tapete e sofá retrátil 
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O REVESTIMENTO da parede do hall avança até a lareira, guiando o visitante ao estar. 
A mesa e as cadeiras de linhas retas, tudo Marili Decor, contrastam com os lustres de cristal 
clássicos da Grey House (foto abaixo). As cortinas de linho ganharam xales de seda trabalhada. 
As obras de arte assumem papel de destaque na ambientação. 
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ANDRÉA BENTHIEN 

Membro da Tríade Arquitetura, 

formou-se em Arquitetura e 

Urbanismo na PUC-PR. Atua 

principalmente nas áreas residenciais, 

comerciais e de gerenciamento de 

obras.

A CHURRASQUEIRA,   
que tem acesso pela cozinha 

e sala de jantar,  ganhou mesa 
e cadeiras, tornando a sacada 
um excelente ambiente para 

reuniões entre familiares e 
amigos
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A COZINHA  foi revestida 
com porcelanato marmorizado 
no piso, silestone branco Zeus 
nos tampos e melamínico 
Terrarum nos móveis 
(Personalizze Móveis). Os 
traçados das cadeiras Bertóia, 
da Marili Decor, dialogam com 
a pastilha cerâmica da parede. 
“Optei pelo verde para aquecer 
o ambiente. Como a lâmina 
escolhida é muito rústica, a 
cor amenizou a composição”, 
justifica a profissional

Confira a cobertura 
do projeto no canal 
Casa Sul no YouTube


