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T o s c a n a

O ROCCIA - Condomínio de Terrenos é um projeto
exclusivo, contemporâneo e surpreendente.
São apenas seis unidades de terrenos, com a segurança e
o equilíbrio das rochas e a leveza de uma vista infindável.
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CASAS

ROCCIA

A arquitetura é protagonista e tem como inspiração o próprio local e o entorno.
O uso da pedra, da madeira e do concreto se alinham com elementos
contemporâneos como o metal, o alumínio e o vidro. A topografia natural
também merece todo o destaque para a construção, e traz o máximo de
benefício ao projeto, sem a necessidade de grandes mudanças no perfil natural
dos terrenos.
Os projetos de arquitetura das casas foram desenvolvidos seguindo diretrizes
previamente estabelecidas, que respeitam a paisagem local e, acima de tudo, o
perfil natural dos terrenos. Com isso, se ajustam à proposta de design do
condomínio e realçam a beleza ímpar das paisagens e vistas do entorno.
As casas, especialmente projetadas para o empreendimento, simbolizam a
perfeita união entre a paisagem e o construído. Arquitetura e design em sintonia
com os elementos naturais do terreno.

casa dacito
lotes 10 e 11

Projetada para ser predominantemente construída em pedra, a Casa Dacito brota do solo, em uma perfeita
combinação entre a topografia existente e edificação. Com volumetria pura e de linhas simples, a
residência explora as interfaces com a paisagem através das inúmeras aberturas em madeira, harmonizando as superfícies opacas aos grandes vãos iluminados. Completamente voltada para Norte e Leste, recebe
grande quantidade de iluminação e ventilações naturais, além de estar de frente para as principais belezas
do entorno.
projeto completo
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