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50 . ARQUITETURA corporativa

Com 23.052,67 m² de área construída,
o edifício empresarial conta com 128
salas, restaurante, e 05 lojas comerciais.
Já não é mais novidade que o boom
imobiliário alterou o cenário nas grandes
cidades e que, entre as brasileiras,
Salvador foi uma das mais representativas
nesse mercado. Na capital baiana, essa
mudança não foi apenas de paisagem
urbana, mas de conceitos arquitetônicos e
tecnológicos. Com a marca SQ+ Arquitetos
Associados, Salvador ganhou um projeto
diferente de tudo que existe na cidade.
Inovador e sofisticado como os melhores
empreendimentos das metrópoles mundiais.
Trata-se do “Vitraux”, que segue os novos
padrões de preservação e respeito ao meio
ambiente, adotando procedimentos como
reuso da água das chuvas, captação de
energia solar e otimização do consumo de
eletricidade, além de coleta seletiva de lixo.
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With 23052.67 square meters of built area,
the business establishment has 128 rooms,
restaurant, and 05 shops. It is no longer
news that the real estate boom has changed
the scenario in large cities and among
the Brazilian cities, Salvador was one of
the most representative in this market.
In Salvador, capital of Bahia, this change
was not just the urban landscape, but of
architectural and technology concepts.
With the SQ + Architects Associates
brand, Salvador increased in a different
design of everything that exists in the city.
Innovative and sophisticated as the best
developments of the world’s metropolises.
This is the “Vitraux”, which follows the
new preservation standards and respect
for the environment, adopting procedures
such as reuse of rainwater, capture solar
energy and optimization of electricity
consumption, and garbage collection.
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253 . INTERIOR RESIDENCIAL

ESCRITÓRIO/OFFICE: SQ+ ARQUITETOS ASSOCIADOS
Ano/YEAR: 2005| LOCAL/PLACE: TRANCOSO — BAHIA

Localizada no condomínio Villa Vista Golf,
em Trancoso (BA), esta residência pertence
a uma família suíça, que vive em Viena,
na Áustria, mas passa as férias no Brasil.
A casa tem mil metros quadrados e se divide
em módulos independentes. No principal,
com dois pavimentos, estão o living, a sala
de jantar, o home theater e uma cozinha
gourmet. O andar superior é composto pela
suíte do casal e a dos filhos. Como a família
gosta muito de receber amigos, mas sem
perder a privacidade, foi criado um outro
módulo com duas suítes para hóspedes, que
se interliga com o restante da casa por uma
passarela feita com madeira ipê. No terceiro
módulo, mais um espaço dedicado à culinária,
mas este com vista para a piscina.

Located in the Villa Vista Golf condominium
in Trancoso (BA), this residence belongs
to a Swiss family, who lives in Vienna,
Austria, but spends their holidays in Brazil.
The house has thousand square meters
and is divided into independent modules.
In the main, with two floors, are the living
room, the dining room, home theater and
gourmet cuisine. The upper floor consists
of the couple’s and children’ suites. As the
family loves to entertain friends, but without
losing privacy, it has created another
module with two suites for guests, which
interconnects with the rest of the house
by a walkway made with Ipe wood. In the
third module, another space dedicated to
cooking, but this one with a pool view.

