
PROJETO DE INT. DETALHADO



Prestaremos este serviço especialmente para você que está distante

de Porto Alegre e deseja ter um projeto completo, e totalmente

personalizado, para “tocar” a obra de sua residência ou espaço

comercial. Assim, o elaboraremos abordando os seus desejos,

expectativas, sonhos, personalidade e necessidades, utilizando

criatividade, inovação, conforto, funcionalidade e equilíbrio estético.

Entretanto, como não poderemos fazer uma avaliação da estrutura do

seu espaço, neste projeto discutiremos itens como layout,

acabamentos, iluminação, marcenaria, mobiliário e decoração.
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7 Faz bagunça, mas é sensacional ver pronto.

Está acabando!

E os acabamentos dele?

Quer conhecer o conceito do seu projeto?

Você diz e nós te escutamos.

Sempre temos que ter os pés no chão.

Vamos conversar?



PLANEJANDO O SEU SONHO



1. VAMOS CONVERSAR?

Você quer deixar a sua residência ou espaço comercial do seu jeito,

bem personalizado? Conheceu o nosso trabalho e se identificou? Entre

em contato conosco e tentaremos marcar uma reunião online,

Whattsapp, Hangouts ou Skype, para conversarmos. Neste momento,

você começará a nos contar um pouco do seu sonho, do seu desejo,

da sua expectativa e nos falará alguma de suas dúvidas. Pediremos

que nos envie fotos, desenhos e demais informações para

começarmos a nos familiarizar com o seu espaço.



2. SEMPRE TEMOS QUE TER OS PÉS NO CHÃO.

É muito importante seguirmos os nossos sonhos, mas sem nunca

esquecermos de manter os pés no chão. Com base nisto e em toda a

nossa conversa inicial, fazemos uma reunião interna da equipe

MEZCLA objetivando montar a proposta financeira para a elaboração

do seu projeto. Neste documento, que enviaremos por e-mail, você

encontrará, além do valor, todas as etapas de projeto discriminadas, o

que está ou não incluso e os respectivos prazos, pois acreditamos na

transparência para uma reforma sem surpresas. Por fim, com a

proposta aprovada, assinaremos o contrato de prestação de serviços e

daremos início ao desenvolvimento do projeto.



3. VOCÊ DIZ E NÓS TE ESCUTAMOS.

Esta é a etapa que chamamos de Briefing e nela queremos saber tudo

sobre você e todos que utilizarão o espaço. Nesta conversa, pedimos

que nos fale, mais detalhadamente, sobre a sua personalidade, o que

gosta, o que não gosta, a sua necessidade, enfim, nos conte tudo que

poderá nos ajudar a elaborar o seu projeto. Também trabalhamos com

muitas referências e, por favor, separe imagens de decoração,

ambientes e de tudo que goste, independente se vai ou não caber na

área trabalhada. Ah, e se usa o Pinterest, sinta-se a vontade de

compartilhar a sua pasta conosco.

Nesta etapa, também fazemos o levantamento métrico e fotográfico e,

como estamos longe, você elaborará ele por nós. Mas não se

preocupe, como sabemos que este provavelmente será o seu primeiro,

lhe enviaremos um check-list que te auxiliará em todo este processo e

sempre estaremos disponível nos meios digitais, para o que precisares.



4. QUER CONHECER O CONCEITO DO SEU PROJETO?

Agora, chegamos na etapa do Estudo Preliminar, ou seja, começamos

a transformar o seu sonho em realidade e, agora, apresentaremos as

ideias iniciais do projeto representadas por estudos de layout e

maquete eletrônica, na forma de imagens. Vale lembrar que este é o

momento para você solicitar quantas alterações desejar.



Imagem da maquete eletrônica de dormitório de menina

Imagem da maquete eletrônica de varanda transformada em sala de jantar



5. E OS ACABAMENTOS?

Depois que a etapa do Estudo Preliminar for concluída e aprovada,

iniciaremos o Anteprojeto, onde não faremos alterações nas questões

discutidas anteriormente, e passaremos a discutir os acabamentos do

seu projeto. Agora, decidiremos os revestimento, mobiliários,

luminárias, tecidos e demais itens necessários para a perfeita

execução.

Por um determinado tempo, vamos compartilhar o espaço trabalhado e

é por este motivo que vamos construí-lo juntos, tomando todas as

decisões em conjunto. Na nossa reunião online, apresentaremos

desenhos mais técnicos, algumas amostras e te enviaremos imagens

360º para você se sentir dentro do seu projeto.







5. ESTÁ ACABANDO!

Neste momento o projeto está resolvido, com as decisões tomadas, e,

agora, no Projeto Executivo iremos produzir todo o material que

viabilizará a sua obra. Assim, para finalizar, enviaremos o seu Kit com

todos os itens apresentados nas etapas anteriores, desenhos como

planta de iluminação, paginação de piso, detalhamento de marcenaria,

de marmoraria e demais materiais que se fizerem necessários. Você

também receberá a listagem dos itens que deverão ser adquiridos,

sugestão de lojas e um pendrive com todos os arquivos não editáveis

do seu projeto.













REALIZAÇÃO DO SEU SONHO



6. FAZ BAGUNÇA, MAS É SENSACIONAL VER PRONTO!

Como estamos distantes, não conseguiremos fazer visitas técnicas a

sua obra, entretanto sempre estaremos disponíveis nos meios digitais

para resolver quaisquer incompreensões técnicas que podem vir a

surgir ou para esclarecer dúvidas. Mas não se preocupe, sabemos que

comandar uma obra pode deixar qualquer um inseguro, mesmo quem

já tem anos de experiência, e é por este motivo que elaboraremos um

projeto muito bem detalhado para ele servir como um manual de

instrução para a montagem do seu espaço e tentamos antecipar as

dúvidas dos profissionais que serão contratados para a sua execução.





MEZCLA significa mistura, a nossa mistura. São diferentes interesses,

conhecimentos, vontades, culturas, vivências, experiências e energias

unidos para tornar sonhos em realidade. Mezclar significa criar conexões,

podendo ser muitas coisas ao mesmo tempo que pode ser algo único.

Pode ser tênue como uma linha e infinita como um ponto. MEZCLA é

sentimento, vida e inclusão.

Prazer, MEZCLA Arq & Urb! Somos um escritório de Arquitetura e

Urbanismo, idealizado pelas arquitetas Ana Lucia Madruga e Fernanda

Sampaio, que, amigas de quase uma década, resolveram se tornar os

elementos principais desta mistura resultando na busca de, além dos

nossos sonhos, ajudar a realizar os seus. Com foco principal em

arquitetura residencial e comercial, buscamos atender os seus mais

profundos desejos arquitetônicos e criativos, oferecendo uma experiência

rica e única, utilizando um estilo jovem e atual e misturando conceitos.

Acreditamos que temos que amar o que fazemos e entender o nosso

propósito foi fundamental para segurar com firmeza os nossos sonhos,

pois eles transformam a nossa vida. Tratamos cada projeto como algo

único, exclusivo e trabalhamos com muita dedicação, transparência e

criatividade, sem deixar de pensar a arquitetura como ponte para criar

conexões e transformar vidas.





Arq. Ana Lucia Madruga

Ariana, organizada, criativa e detalhista, é o elemento fogo do

escritório. Ama um drama, Grey’s Anatomy, Gin Tônica e prefere

salgado a doce.

Apaixonada pela arquitetura, durante a faculdade trabalhou em

escritório onde atuou nas áreas de arquitetura residencial, comercial e

revitalização de residência e espaços antigos. Formou-se em 2016,

atuando como profissional liberal desde então e, em 2018, foi

cofundadora da Escola Livre de Arquitetura, onde manteve vínculo até

janeiro de 2020.

Reconhecimentos:

Menção Honrosa no Prêmio IAB RS José Albano Volkmer 2016 –

Trabalho Final de Graduação: Conjunto Habitacional Palafitas.

Indicação ao Concurso Ópera Prima 2016 – Trabalho Final de

Graduação: Conjunto Habitacional Palafitas.

@al.madruga



Arq. Fernanda Sampaio

Canceriana, comunicativa, persuasiva, é o elemento água do escritório.

Adora ouvir mpb e mantras, tomar um chopp e praticar o deboísmo,

assistir comédia (ama Friends). Reikiana, e terapeuta complementar

(florais, radiestesia, barras de access) tem como menina dos seus

olhos a cura de ambientes através da energética, futura especialista

em Healing Design.

Formou-se em Arquitetura e Urbanismo em fevereiro de 2019, durante

a graduação, trabalhou em diversos escritórios, em múltiplas áreas

dentro da arquitetura com o intuito de entender melhor as etapas e a

realidade dentro do mercado. Em 2014 ganhou uma bolsa de estudos

pelo programa Ciências sem Fronteiras, e cursou um ano na Escuela

Técnica Superior de Edificación na Universidad Politécnica de Madrid

(UPM). Durante o ano de 2019, trabalhou como profissional liberal e

colaboradora da Escola Livre de Arquitetura.

@ferpsampaio



www.mezclaarqeurb.com

mezcla.arqeurb@gmail.com

@mezcla.arqeurb


