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NENAD RADOVANOVIC

iluminação em áreas externas merece atenção especial
quando se trata de
evidenciar o paisagismo. O projeto luminotécnico com
essa função valoriza também fachadas, piscinas, corredores e garagens,
alcançando sensações surpreendentes. Por exigir resultados diferentes
da iluminação de interiores, a escolha
correta dos produtos é fundamental.
Atenta a esses detalhes, a engenhei-
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KARIN BRENNER ENGENHARIA
Karin Brenner (ABD 1034 / CREA 18.080 D-PR)

ra civil e designer de interiores Karin
Brenner, contratada para realizar a reforma em uma residência com amplo
espaço externo, obteve equilíbrio entre todos os elementos necessários.
O perfil dos clientes - um casal,
com uma filha de sete anos, que aprecia receber visitas - define a direção
do projeto. Eles são esportistas, adoram a natureza e queriam adaptar a
casa ao estilo contemporâneo. Karin
se dedicou à criação de efeitos diferenciados. “Desenvolvemos um pro-

jeto com diversas áreas iluminadas
de formas diferentes, com a intenção
de tornar o espaço paisagístico mais
atraente, com diversos interesses visuais”, conta a profissional.
A iluminação pontual realça o
verde ao redor dos muros, a casinha
de madeira na árvore com tirolesa
que atravessa o jardim, o parquinho infantil em madeira e o caminho entre as árvores. O contorno da
piscina ganhou um volume de luzes,
assim como as paredes da residên-

cia, de forma a destacar elementos
arquitetônicos.
De acordo com a engenheira e
designer, a consultoria da Grey House Iluminação é essencial para a entrega de um projeto luminotécnico
completo. “Meu projeto vem totalmente orientado pela Grey House.
Normalmente ele é definido a qua-

tro mãos e trabalhamos em conjunto, unindo as vontades do cliente, o
meu conhecimento técnico e a expertise da Grey”, explica.
Pensando também na questão
sustentável, Karin planejou todo o
jardim com iluminação em LED, devido ao baixo consumo de energia e
mínima manutenção.

Grey House Iluminação
(41) 3336-4159
Rua Noel Rosa, 61
Champagnat – Curitiba (PR)
www.greyhouse.com.br
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