special
Fachadas

Cartão
de Visita
Fachadas antigas e interiores
completamente renovados: é possível
preservar a história de um prédio sem abrir
mão de novas e modernas formas de morar
A fachada é o cartão de visita da morada. Através dela, é possível
conhecer não só o estilo dos moradores, mas também um pouco da
história. Casas antigas, mais do que construções que se mantiveram firmes com o passar do tempo, servem como histórico vivo da
arquitetura de determinada época. Apesar do grande movimento
de projetos modernos, há quem prefira manter a história intacta,
incorporando estilos contemporâneos e até minimalistas no interior
da residência, em um misto de antigo e novo. É o passado que revive,
mais moderno do que nunca.

4 patios
Localizada no antigo bairro de Tacubaya, na Cidade
do México, esta morada emprega uma linguagem
contemporânea em seu interior, reinterpretando o uso
dos pátios. A fachada de seis metros de altura garante a
privacidade dos moradores e também uma harmonia com
a rua, repleta de propriedades antigas no bairro histórico.
No terreno, a casa funciona como um tabuleiro de xadrez,
alternando volumes e pátios. Em vidro, o novo espaço
projetado por Andrés Stebelski brinca com a sensação de
integração entre o exterior e o interior.
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Um jardim decora
o telhado e
ajuda a regular
a temperatura
da construção.
A área superior
ainda possui
um ambiente
de vidro ideal
para descansar e
contemplar a vista
para Tacubaya

A estrutura de metal
desempenha um papel
importante no projeto
através da criação de
uma rede tridimensional
que define os espaços e
concede transparência.
A estrutura visível de
ambos os tetos e os
pisos fornecem ritmo e
organização

O espaço gourmet é
contemporâneo e destaca
tons sóbrios que valorizam
o décor com combinações
minimalistas
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