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SWEET DREAMS
DORMITÓRIOS INFANTIS EVIDENCIAM A 
DELICADEZA E OS ELEMENTOS LÚDICOS

ATMOSFERA ENÉRGICA

ESPETÁCULO VISUAL
BELAS PAISAGENS TRANSFORMAM

O DÉCOR DE RESIDÊNCIAS

Hotel assinado por Philippe Starck traduz 
elegância, criatividade e tecnologia em Singapura

Moradas internacionais 
exalam sofisticação com

muita personalidade

ENCANTO 
GLOBAL
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CAMPESTRE E 
ACOLHEDOR

Morada, localizada na famosa região vinícola de Napa 
Valley, destaca décor contemporâneo e aconchegante,  

rodeada por paisagens deslumbrantes
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Projeto de Andrew Mann Architecture, Wine Country Retreat é a perfeita 
definição de um aconchegante retiro no campo em estilo contemporâneo, 
emoldurado pela belíssima paisagem dos vinhedos californianos. Napa Valley, 
na Califórnia, Estados Unidos, é uma pequena região que concentra mais de 
500 vinícolas e possui, além da deslumbrante paisagem, clima, solo e topografia 
perfeitos para a produção dos famosos Chardonnay and Cabernet Sauvignon, 
sendo um destino muito procurado pelos amantes de vinho.
A propriedade, construída para proporcionar momentos de lazer, é composta pela 
morada principal, uma casa de hóspedes, um gazebo, além de uma garagem que 
inclui adega e espaço gourmet. A fachada da casa principal traz suaves tons de 
bege e marrom, característica que se repete por toda morada. Em estilo contem-
porâneo, o refúgio apresenta uma paleta neutra, tendo o branco como elemento 
principal, além de mobiliários e elementos que remetem ao clima campestre e 
compõem ambientes com a sensação de acolhimento.
Com cerca de 232 m², a casa principal recebe os visitantes com um hall que destaca 
um grande lustre, mesa em mármore e cadeiras em madeira. Logo ao lado, o estar 
com lareira, mesas de centro com tampo em pedra e dois elegantes sofás oferece 
uma bela vista para a área externa e a piscina.
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O estilo contemporâneo predomina 

em toda residência, evidente tanto na 

paleta em cores neutras, como também 

no mobiliário e nos revestimentos em 

marcenaria. Pequenas peças e detalhes 

em dourado, cobre ou inox dão o toque 

de sofisticação
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A cozinha, com mobiliário branco e bancada em quartzo na cor Bli-
zzard, Caesarstone, recebeu ainda balcão para refeições rápidas, em 
um ambiente cheio de energia e banhado por luz natural.
Aconchegante, a suíte conta também com amplas aberturas para a varanda 
e a área externa da casa. Seguindo a mesma proposta de integração com 
o exterior, aconchego e suavidade, o banho recebeu banheira e sala de 
banho separadas.
Característica marcante, a ampla varanda, que circunda toda a residên-
cia,  liga a casa principal à área externa integrando as áreas de convívio. 
Para os momentos de lazer, além da piscina, o gazebo funciona como 
um espaço de confraternização, oferecendo proteção contra o sol, 
enquanto mantém o estilo contemporâneo e confortável da morada 
através do mobiliário em madeira, sofás e lareira. Considerando a beleza 
do entorno natural,  com seus exuberantes jardins cheios de cores e 
texturas, todos os espaços externos foram pensados para aproveitar a 
magnífica variação de luz natural.
Por fim, a casa de hóspedes, com cerca de 88 m², apresenta duas suítes 
e um estar integrado à cozinha. Mantendo a inspiração minimalista, 
os ambientes trazem uma paleta neutra, com pequenos toques de cor e 
detalhes luxuosos. O espaço mantém a atmosfera acolhedora da Wine 
Country Retreat e acomoda os visitantes com conforto e sofisticação. 
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A propriedade inclui uma ampla área externa, 

com varanda, piscina e ainda um gazebo. Pen-

sado como um espaço de confraternização, o 

gazebo é perfeito para reunir amigos e familia-

res para degustar um bom vinho. A belíssima 

paisagem dos campos de Napa Valley é um 

espetáculo à parte
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