new mood design
INSIDE

Refúgio nas

montanhas

Projetada próximo ao principal pico de Breckenridge,
esta casa de inverno no Colorado é perfeita para
aproveitar a vista e esquiar com a família

Para usufruir do melhor do inverno nas
montanhasnorte-americanas,osproprietários desta bela residência de férias em
Breckenridge, Colorado, investiram em
confortoeelegância.Umexcelenteprojeto
doNewMoodDesign,orefúgiodeinverno
foi construído próximo ao principal pico
de esqui da região, o Peak 8. Com uma
localização dessas, a vista não poderia ser
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mais incrível. Para aproveitar tudo o que
a natureza proporciona, a casa recebeu
generosasaberturasefoicompletamente
integrada à montanha.
Materiais mais rústicos, como pedras e
madeira,revestemasáreasexternaseinternas
emesclam-seaoestilocontemporâneo,que
permeia a decoração dos três andares do
projeto.Entreosdestaques,umasurpresa:as

áreasdeconvivência,comoacozinha,salade
jantareliving,estãononívelsuperior,com
generososdecksaoarlivre.Aescolhavaloriza
aindamaisapaisagemeasbelezasnaturaisda
região,quepodemserdesfrutadasnoconforto
da sala principal.
Amplo e integrado com cozinha e sala de
jantar, o living é o espaço perfeito para
receber os convidados.
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As poltronas azuis Pumpkin, Ligne Roset, são emolduradas por uma bela vista das
montanhas de Breckenridge, evidenciada pelas grandes aberturas em vidro.

Materiais nobres, peças de design, como a luminária
suspensaOhMeiMaKabir,deIngoMaurer,eavistaprivilegiada,fazemdoambienteumespaçoúnico.Amoderna
lareiraLUX60,Heat&Glo,éemolduradaporumaparede
revestidadepedranatural,MountainAsh,ecompõeo
espaço com a mesa de centro Puzzle, Porada, e com a
poltrona de base giratória Portofino, Minotti.
Preparadaparamuitosoupoucosconvidados,acozinha
épráticaemoderna.Aelegânciaficaporcontadostons
sóbrioseabancadacleanefuncional,CaesarStone.Jáos
tonsmaisquentesficamnasaladejantar,quetemcomo
destaqueaesculturalmesaHomme,emmadeiraKoa,
comdesignBermanRosetti.Asconfortáveiscadeiras
estofadasCalin,LigneRoset,comrevestimentoamarelo,
conferem ainda mais energia ao espaço.
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A New Mood Design
projetou um lustre
personalizado, com
dois níveis de pingentes
de cristal, que pende
do terceiro piso e
desce no vão da escada,
ficando suspensa sobre
o saguão de entrada.
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Nosegundoandar,localizam-seosquartosdocasaledosquatrofilhos,
assimcomoumasalafamiliar,comacessoàmontanha,permitindoacesso
diretoaoexteriorparaesquiar.Pensadaparaascriançaseseusamigos,a
salatemumadecoraçãoalegreedivertida.Oclássicoeconfortávelsofá
Togo,LigneRoset,divideoespaçocomaestanteemformadeursoJunior
PolarBear,iBride.E,paraadiversãocontinuarnoiteadentro,osquartos
dosfilhosforamdivididosemumparaasmeninaseumparaosmeninos,
ambos com confortáveis beliches.
Alémdoquartodehóspedes,noprimeiroandar,umacavedevinhos
evidenciaoprazerdereceber.Orevestimentoempedranopisoeparedes
deixaacavemaisrústicaetradicional.Olocaléaquecidopelamadeira,que
aparecenotetoemóveis,comoorackdevinhos,WoodRightCarpentry,eo
conjuntodemesaebanquetasfeitasapartirdeantigosbarrisdecarvalho.
Emumaáreacommaisde5milm²,esteharmônicoprojetoatendeàs
necessidades de toda a família. Com três andares muito altos e uma
grandeescada,umelevadortevedeserinstalado,possibilitandoainda
maiscomodidade.Commuitobomgosto,olarestáprontopararecebere
proporcionar momentos de descanso e diversão._
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Fotos: Darren Edwards

Bastante tradicional,
a cave de vinhos tem
como base materiais
como pedra e madeira.
Para completar o visual,
antigos barris de carvalho
foram transformados
em mesa e banquetas. O
rack de vinhos, Wood
Right Carpentry, por
Paul Austin, dá um toque
contemporâneo com suas
linhas minimalistas.
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