
O bem servir

por Mauro antonietto, arquiteto
fotos roDriGo raMireZ

apreciadores da boa mesa e da convivência com os 
amigos, o casal de empresários solicitou mudanças 
na cobertura duplex, que ganhou em charme com a 
qualidade das persianas e cortinas da Casabela

a convivência com os amigos é uma premissa im-
portante na vida do casal de empresários sem filhos 
que contratou os nossos serviços para sua cobertura 
duplex, logo que recebeu as chaves da construto-
ra. apreciadores também de bons pratos e vinhos, 
contaram com a experiência do escritório no espaço 
Gourmet integrado a uma varanda, que ganhou ele-
mentos em sintonia com o estilo de vida do casal, 
unindo formas orgânicas e materiais naturais. o am-
biente foi fechado com vidro nas laterais e no teto, 
com o predomínio da madeira nos pisos e nas pare-
des. transformado em estar e jantar que se comuni-
cam, o espaço ganhou em conforto para os morado-
res e seus convidados.

a varanda foi climatizada, sem impedir a entrada 
de luz natural, que pode ser controlada pelas corti-
nas e pelo Sky Light, permitindo desfrutar da entrada 
direta do sol ou de sombra, de acordo com o desejo 
do momento.
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Para vencer os desafios deste tipo, contamos com 
25 anos de experiência e parceiros de elevado ní-
vel de excelência que nos auxiliam a transformar o 
sonho dos clientes em uma realidade. nossos exi-
gentes clientes esperam que todos os prestadores 
de serviço sejam ágeis e mantenham a ordem e a 
limpeza. a Casabela Persianas, além de atender esse 

requisito, oferece combinações ideais para os meus 
projetos com produtos sofisticados, de alto nível de 
qualidade, além da gama de cores. Possibilitam con-
trole de luminosidade, proteção solar e facilitam a 
combinação de materiais naturais, como é o caso 
dos tecidos de algodão, linho e seda  e a palha de 
seda usadas nas persianas desta proposta. 
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