
POUCA ÁREA, MUITO
ESPAÇO

Como pode uma jovem família encontrar paz em
um loft, trabalhar sem ser perturbada e, ao mesmo
tempo, aproveitar a vida cotidiana em conjunto?
Com seu apartamento no porto de Roterdã,
Hanneke e Wouter criaram um exemplo de vida sob
medida: com paredes divisórias, áreas claras e
muito gosto pela organização.

6 minutos
Roterdã, Holanda

Pouca área, muito espaço

https://www.blum-inspirations.com/pt/


Quando Hanneke e Wouter entraram pela porta do apartamento, estava
basicamente tudo resolvido. De um lado, o casal holandês olhava para a

água e para o porto e, do outro, para as fachadas das moradias de Roterdã.
A luz emanava sem limites pela janela do chão ao teto até o último canto

dos 136 metros quadrados. “Esse luxo de poder visualizar todo o
apartamento nos convenceu e nos entusiasmou completamente”, diz

Hanneke. A decisão de compra foi tomada em cinco minutos.

“O melhor em morar no loft: você pode criar
sua planta baixa pessoal.”



O prédio da Schiecentrale na Lloydstraat pertence a uma antiga usina de
energia e foi renovado por Robert Winkel do escritório Mei architects and
planners. Na verdade, a pedagoga freelancer e o consultor de TI queriam um
edifício antigo clássico - e não um loft industrial vazio com paredes de
concreto bruto e tubos de ventilação. Mas então eles se lembraram de seu
primeiro apartamento juntos em Ghent, Bélgica: "Depois de nos mudarmos,
desenganchamos todas as portas ali - porque gostávamos muito daquela
amplidão de espaço!” O loft acabou sendo um golpe de sorte com uma
quantidade infinita de liberdade de design. O designer de interiores Martijn
Sorée canalizou as expectativas e ideias do casal e criou um apartamento
familiar contemporâneo com poucos recursos e muitos truques: quase sem
limites, mas com muitas opções sofisticadas de refúgio.



Projetando espaços flexíveis com paredes
divisórias finas

Os painéis simples feitos de pinho finlandês são polivalentes: eles
estruturam a planta e funcionam como uma parede para quadros, criam
espaço disponível e podem até ser afastados em alguns casos: as portas
conjugadas   do chão ao teto para a área das crianças correm nos trilhos do
teto, e durante o dia são completamente dobradas para trás. O dormitório
do casal fica escondido por trás das superfícies de madeira com as
claraboias na área de estar. Em parte, consiste em guarda-roupa em linha e
não tem janelas – as largas faixas de vidro sob o teto deixam entrar
bastante luz do dia.



Receita básica para morar em um loft:
ambientes claros e transição fluida
Apenas o banheiro do centro recebeu paredes de alvenaria em todo o
ambiente. As áreas restantes são abertas – mas claramente subdivididas em
funcionalidades. “Originalmente, queríamos mover nossa cama para a
janela. Felizmente, o designer nos desencorajou”, diz Hanneke. Agora, a sala
de estar com sofá familiar e a longa mesa de jantar compartilham a janela
da frente, os quartos para pais e filhos ficam discretamente atrás de
divisórias de madeira. As duas linhas da cozinha formam a passagem aberta
para a área de entrada envidraçada na parte de trás do loft. Aqui tem até
uma escrivaninha.

“Paredes de concreto bruto e tubos de
ventilação: adoramos a aspereza, combinada

com o calor da madeira.”



Vivendo em uma caixa: porque há espaço
disponível suficiente escondido apesar das
áreas livres

Um loft ensina a disciplina. Antes da mudança, o casal fez um levantamento
e o descartou com rigor. Agora só temos coisas que realmente usamos.
”Frentes fechadas, como a parede dobrável para a área infantil e as portas
de correr do chão ao teto para o banheiro e toalete, garantem tranquilidade
visual. E muitas áreas abertas não significam simultaneamente pouco
espaço para os utensílios: as duas linhas embutidas na cozinha ajudam a
manter a ordem com gavetas extraprofundas. As bicicletas e a secadora de
roupas desaparecem em uma caixa de aço na frente da porta do
apartamento.



Um pouco de ciência dos materiais: é
assim que a aparência industrial e a

sensação de segurança se unem
Materiais têxteis amplos absorvem ruídos, especialmente em grandes
espaços. No entanto, Hanneke e Wouter tomaram uma decisão bem

consciente contra as cortinas. “Os tetos relativamente baixos evitam que o
som reverbere muito aqui.” Além disso, a construção em madeira ao redor

da área de dormir e um grande tapete na área de entrada ajudam a criar
uma atmosfera agradável. Os tubos de ventilação não revestidos, as paredes

de concreto bruto e o piso fundido na cor marrom-acinzentada formam o
contraste funcional com o sofá e as luzes quentes e brilhantes de cobre.
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Sobre nós
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