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Com uma linguagem contemporânea e sofisticada, 
as arquitetas Maira Rossi e Karen Felix, do archi [lab], 
buscaram a criação de espaços que transmitem 
personalidade, aconchego e dialogam com os novos 
jeitos de morar e receber.  Voltado para o convívio e o 
contato com elementos naturais, o projeto tem como 
diretriz a experiência do morador. Uma arquitetura 
funcional e elegante, com traço minimalista, mas ao 
mesmo tempo, afetivo. 
Para criar essa atmosfera acolhedora, a mistura de 
materiais e texturas como pedras, vidro, elementos 
naturais, minerais e a nobreza da madeira, são elementos 
e características que se destacam no projeto. 
Os espaços foram pensados para proporcionar 
aos moradores experiências, troca de informações 
e identidade. Reunir os amigos ao redor da mesa, 
desfrutar de bons momentos, são atividades que trazem 
conforto, sensação de bem-estar, prazer sensorial e 
visual. O projeto tem como enfoque a experiência de 
morar e receber como o novo luxo.

O NOVO LUXO
projeto archi[lab] arquitetura. arte. design.
fotos: Triad Photo 

Acima
Área social integrada: a 
iluminação linear demarca 
o eixo de acesso do 
apartamento, desde o hall 
até o espaço gourmet
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Acima
Serralheria e iluminação indireta embutida 
para o projeto do lavabo, que segue a mesma 
composição e paleta da área social

Esquerda
Transição entre o jantar e o living

Os tons em cinza escolhidos, 
somados aos materiais com 
acabamento natural, trazem 

sofisticação com traço minimalista, 
mas ao mesmo tempo, afetivo

LEIA O QR CODE ABAIXO 
PARA VER ESTE PROJETO E 

MUITOS OUTROS EM NOSSO 
PORTAL DE INTERNET
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ARCHI [LAB] ARQUITETURA. ARTE. DESGIN.

Fone: 43 3024-2824 e 43 99810-0308
R. Belo Horizonte, 900 - sala 2a - Londrina - PR
archilab@archilab.com.br
www.archilab.com.br

Principais fornecedores

Gama Superfícies – Processador Dupont Corian - 3337-0166
Gamyle Iluminação - 3047-2929
Serralheria Canadá – 3422 5203

Karen Felix e Maira Rossi

PROJETO ARCHI[LAB]  ARCHI[LAB] PROJETO 

Gourmet integrado ao living: a área da churrasqueira 
foi estrategicamente posicionada próxima da varanda, 

sem interferências no espaço de receber

Home-bar em uma área de fácil acesso, dá 
apoio ao gourmet e ao living, com espaço para 

adega, cervejeira e cristaleira

Minimalismo: atenção aos 
detalhes, desde a escolha 

minuciosa dos materiais, à 
ambientação

Acima
Destaque para a exploração 
da iluminação natural e paleta 
suave, elementos que enfatizam o 
conceito do projeto


