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INSPIRAÇÃO VERDE
GREENERY, A COR PANTONE DE 2017, 
EXALA CHARME EM PEÇAS SOFISTICADAS

BLACK AND WHITE

ESPÍRITO JOVEM
AMBIENTES FUNCIONAIS E VIBRANTES 
PARA COMPOR A HORA DO ESTUDO 

O duo clássico marca o décor com 
personalidade e sofisticação

Projetos deslumbrantes 
exaltam a leveza de

um lifestyle fresh

ATMOSFERA
NATURAL
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Datada 
de 1929, 
residência em 
região rural 
da Holanda 
destaca seu 
entorno e se 
caracteriza 
como uma 
legítima casa 
de campo
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Esta antiga fazenda na área rural de Utrecht, na Holanda, foi trans-
formada em uma casa moderna, mesclando o antigo e o novo em uma 
composição que valoriza a integração com a natureza. Com 950 m², o 
projeto do estúdio Zecc Architecten em colaboração com Jeroen van 
Zwetselaar (ZW6 interior), é composto por uma residência principal 
e um galpão, além de um novo volume que foi construído em madeira. 
Mantendo o layout original, foram incorporados à morada principal os 
dormitórios das crianças, um escritório, uma academia e um quarto de 
hóspedes. O galpão, na parte de trás da residência, foi completamente 
reformado e transformado em salas de estar, no primeiro piso, e em uma 
suíte para o casal no andar superior. Já o novo volume de madeira foi 
inserido exatamente na área central da residência, onde estão localizadas 
a entrada principal e a estufa, além de abrigar, em sua extensão, uma 
grande garagem, salas técnicas e um estúdio. 
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Em estilo moderno, a arquitetura do local foi pensada para, ao mesmo tempo, 
contrastar com o entorno e conectar os moradores à natureza, jogando com os 
limites entre o exterior e o interior. A partir do uso de materiais como madeira, 
concreto e aço, além de grandes aberturas e vidro, os interiores, desenvolvidos em 
parceria com o escritório ZW6 interior, completam e valorizam a atmosfera de casa 
de campo. Uma paleta neutra, seja nos revestimentos ou no mobiliário, permeia 
todos os ambientes da casa e a iluminação pontual confere um clima aconchegante.
Logo na entrada, o visitante é conduzido através de um caminho de paralelepí-
pedos até o hall. O ambiente forma um pátio em meio à residência, que liga a 
uma das salas de estar. Com paredes revestidas em concreto cru, mobiliário e 
detalhes em madeira, chama a atenção a bela e irreverente obra de arte sobre o 
buffet. Portas em vidro dividem o espaço e permitem contemplar todo o entorno.
Em uma das salas de estar, assim como em outros ambientes da casa, é possível 
visualizar as vigas e a estrutura original em madeira no teto, conferindo um toque 
rústico e original. Um grande sofá em formato de “L” delimita o espaço, que se 
abre para um dos lados da fazenda. Nos dormitórios, o décor clean e confortável 
traz poucos elementos e destaca a paisagem local. Pequenos corredores levam aos 
espaços da morada e revelam as várias salas de estar, uma delas que recebeu uma 
grande mesa e modernas luminárias e se abre para uma aconchegante varanda.
Totalmente integrada ao entorno, a residência é composta por grandes abertu-
ras, que possibilitam a entrada abundante de luz solar e de ventilação, e criam 
diversos caminhos por toda sua extensão. Um layout que permite diferentes 
interpretações ao visitante, e onde cada ambiente tem uma atmosfera diversa, 
sem perder a coesão visual do todo. 

Elementos rústicos, como 

a estrutura em madeira do 

teto caracterizam uma das 

salas de estar da residência
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Em um terreno de 2,5 hectares, 

a propriedade está cercada por 

um grande jardim projetado por 

BOOM landscape. Os diversos 

espaços externos da morada são 

um convite às reuniões entre 

amigos e familiares e favorecem 

a contemplação do entorno

ZECC ARCHITECTEN | ZW6 INTERIOR



 REVISTA DECOR | 31

FO
TO

S:
 S

T
IJ

N
ST

IJ
L

 F
O

TO
G

R
A

F
IE


