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COBERTURA
NATURAL
Solução estética e sustentável,
o telhado verde é destaque em
projetos de áreas urbanas
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A cidade de Madri conquista a quem quer que seja com suas belas construções de formas tradicionais e heranças históricas. Garantindo ainda
mais encanto à arquitetura espanhola, a A-cero presenteia a capital com
modernidade e consciência de desenvolvimento sustentável. Com 1.600
m² de design arrojado e espaços amplos para viver em família, o telhado verde foi escolhido como resposta para a preocupação ambiental no
projeto desta magnífica residência.
À primeira vista, sensação que é de se estar escondido entre paredes de
concreto e, ao mesmo tempo, em meio a uma paisagem exuberante.
De longe, é como se as rampas vegetais alinhassem a terra com o céu,
produzindo um visual espetacular. Mais do que isso, a combinação do
concreto bruto com a delicadeza da natureza é predominante e mostra
o conceito sustentável, presente em toda a sua projeção.
O telhado verde tem o principal papel ecológico no projeto e envolve
toda a estrutura. Essa camada vegetal é capaz de reter a água das chuvas, permitir o cultivo de alimentos orgânicos e evitar a transferência
de calor, frio e ruído para o interior da morada, minimizando os gastos
de energia e se tornando uma inteligente forma de economia. Grandes
coletores solares também foram instalados na superfície como mais uma
solução, garantindo autonomia energética. Além dos aspectos ecológicos, a utilização deste telhado confere aos moradores uma melhor qualidade de vida na área urbana.
De dentro da casa, o nível único destaca grandes planos envidraçados, o
que permite contemplar a vista para o elegante jardim. Na área externa,
o terreno de 5.000 m² abriga um pequeno lago e uma quadra de pádel,
além, é claro, da elegante área verde.
Deslumbrante aos olhos, esta fantástica morada une luxo e sustentabilidade de forma perfeita.
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A geometria é um dos pontos de destaque
no visual desta residência, pensada para
valorizar a natureza, a sustentabilidade e,
claro, o conforto dos moradores. Aqui, estética e responsabilidade ambiental trilham
juntas um caminho de harmonia e charme
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