projeto nacional

SONHAR na praia
F

Localizada na praia do Carvalhal, esta casa em madeira realizada pela Mood4Wood,
oferece todo o conforto e modernidade para uma estadia relaxante, apresentando
ainda uma decoração única e cuidada.

undador da Velharias de Janas e da Mood4Wood, Carlos
Brandão Rodrigues tem sido, nos últimos 24 anos, uma referência no mundo do design de mobiliário de cozinhas, closets,
bibliotecas e outro mobiliário de luxo, criando o seu próprio estilo e
solidificando cada vez mais a marca Velharias de Janas.
Ao longo destes anos, desenvolveu com os seus designers dezenas de
projetos de interiores de casas, recorrendo sempre à madeira maciça
de casquinha como base do seu trabalho.
Presentemente, em colaboração com Zina Oliveira, decoradora,
promove uma das áreas que mais o fascina: projetos de arquitetura
de interiores - criando, produzindo e instalando todas as obras chave-na-mão. Os seus trabalhos estendem-se em território nacional e
internacional, encontrando-se presentemente a desenvolver vários
projetos de referência em Portugal e Angola.
Em 2008, a convite de uma cliente, desenvolveu e construiu a sua pri-
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meira casa em madeira no Carvalhal, Comporta. Desde daí criou, em
parceria com o atelier JBMG, várias casas em madeira sempre com a
sua marca e estilo próprio, sem esquecer a modernidade e o conforto
das casas atuais. São personalizadas, ecológicas e em conformidade
com todas as normas mais exigentes da construção em madeira.
A casa que agora apresentamos, foi pensada e construída para uma
família que sonhava poder usufruir de um espaço de fim de semana
e de férias com o conforto e paz que só estas casas transmitem por si.
Pela primeira vez, foi escolhido o verde água e o branco, em vez do
azul e branco habitualmente utilizados. Mesmo estando implantada
ao pé do mar, estas cores deixaram-na integrada na paisagem e na
vegetação envolvente, sem a ferir. Também os interiores estiveram a
cargo daquela dupla, onde desenvolveram um projeto simples, mas
sóbrio, de acordo com os desejos dos proprietários.
www.mood4wood.pt

Decoração simples mas cuidada
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