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Renata Vanzetto, 
chef do Marakuthai

As chefs
Elas conquistam pelo
charme, pela elegância e
pelo talento na cozinha

Os sonhos
Hotéis, carros, 
barcos, aviões 
e... boa mesa



Minha cozinha
dos sonhos

Linha Paris, da 
Ornare: puxador 
dos armários em 
formato de disco e 
detalhes de cobre e 
mármore de Carrara

Projetos modernos e funcionais para receber 
bem a família e os amigos
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Elas devem ser grandes, charmosas 

e aconchegantes. As cozinhas se 

tornaram o centro das residências com 

a expansão dos cursos de culinárias e 

a aproximação do homem às caçarolas. 

Grandes empresas do setor, que querem 

criar ambientes únicos e funcionais, 

estão apostando na parceria com es-

critórios de decoração para inovar e 

fazer qualquer gourmet se apaixonar 

pelo seu espaço. 

A arquiteta Patricia Anastassiadis, 

por exemplo, já tem junto à Ornare uma 

relação de longa data. Agora, depois de 

oito meses de trabalho intenso, acaba 

de lançar mais cinco linhas de produtos. 

Todas não só primando pela beleza, mas 

principalmente por sua funcionalidade 

A coleção de peças da Todeschini: madeirados 
com texturas suaves e cores claras VELOCIDADE GOURMET

A Poggenpohl e a Porsche Design apresentam ao 
mundo uma nova vertente no design de cozinha 
de luxo: é o modelo P’7340, que esbanja um design 
mais aberto e multifacetado, apelando igualmente 
ao gosto e estilo de vida diferenciado de cada um. 
A elegante esquadria permite que a frente surja 
como uma esguia linha vertical. Em contraste, 
as sólidas construções de alumínio enfatizam 
as áreas estruturais da cozinha, permitindo que 
todos os elementos que a compõem possam estar 
visualmente interligados. 
A decoração do espaço é projetada em um 
ambiente muito distinto. Todas as peças de design 
em tons deslumbrantes delineiam a silhueta das 
frentes de acabamentos brilhante ou mate, em 
branco, cinza ou preto. 

Cozinha Mar, da Todeschini: 
leveza e amplidão ao ambiente

F
O

T
O

S
: 

JO
A

C
H

IM
 G

R
O

T
H

U
S 

H O B B Y

130 131 



e exclusividade.  Além das novas linhas, 

Saville e Velos, Patricia revisitou algumas 

propostas anteriores. Os efeitos podem 

ser vistos na nova coleção dos Armários 

Monograma, Armários e Cozinha Paris.

A linha Paris, uma das mais cobi-

çadas, passou por uma revitalização, 

apresentando um estilo ainda mais 

romântico e oferecendo um resgate à 

memória da família e do convívio. O pu-

xador dos armários é em formato de disco, 

assemelhando-se a um medalhão. A cor 

predominante é o cinza. Os detalhes são 

de cobre e mármore de Carrara.

Inspiração do oceano

A grife Todeschini, outra gigante 

do mercado, apresenta sua linha Co-

zinha Mar. A coleção de peças, bem 

Em 16 m2 uma cozinha moderna, 
direcionado a um casal sem filhos

Kitchens by Santos & Santos: 16 m2 de funcionalidade

elegante, possui madeirados com 

texturas suaves e cores claras, deta-

lhada em frentes e tamponamentos 

no padrão Klare, que conferem leveza 

e amplidão ao ambiente. O destaque 

dessa cozinha fica por conta da pintura 

Mar Alto Brilho e Petróleo Alto Brilho. 

As cadeiras são Aquira. 

Kitchens Santos & Santos

Em 16 m2, o escritório recifen-

se Santos & Santos idealizou uma 

cozinha moderna, direcionada a um 

casal sem filhos  e que adora cozinhar. 

Abusando da jovialidade, os arquitetos 

idealizaram a área totalmente integra-

da com a sala, utilizando nanoglass, 

aço e madeira de demolição. 

Com os armários da Kitchens e os 

eletrodomésticos da Brastemp, o es-

critório de arquitetura idealizou uma 

verdadeira cozinha de casa de fazenda, 

ampla e com mesa de madeira ao cen-

tro. Um local para se esquecer da vida.

Armários da Kitchens 
e eletrodomésticos da 

Brastemp, no estilo 
casa de fazenda

Integração: cozinha e sala, em harmonia, para receber os convidados
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