


ocalizada em um elegante condomínio do Litoral 
Gaúcho, esta mega residência com 800m² de área 
foi idealizada pelo escritório da engenheira civil e 
decoradora Rosane Hinnah Dulinski, projeto que 
contou com colaboração da arquiteta Karen Alves. 
Devido à privilegiada proximidade da beira do mar, 
os diversos desafios que se apresentaram foram 

solucionados pela profissional e executados com extremo compro
metimento pela JS Construções, parceria que ergueu a bem estru
turada construção com linhas puras, estilo contemporâneo e jardins 
interno e externo. A vasta experiência do escritório em projetos desse 
gênero privilegiou a excelência em conforto térmico, o que garante 
que a família usufrua de toda a estrutura durante todo o ano. Os pai
néis em vidro, o teto retrátil sobre a piscina e a ventilação que entre
cruza os grandes vãos com esquadrias de PVC fornecidas pela  Wigga 
arejam os ambientes de forma eficiente em qualquer estação. A cri
teriosa definição de materiais levou ao uso das pedras ecológicas da 
Eccostone, material rústico e prático que contrasta com a leveza 
dos vidros. É do jardim interno, que assim como o externo recebeu 
 inigualável seleção de resistentes espécies de plantas da Gramoterra, 
que desce a maravilhosa cascata da piscina com raias realizada pela 
Pro Lazer, local que agrega um spa e todos os acessórios necessári
os para o total conforto dos usuários. O vidro na lateral da mesma e 
outro acima da queda d’água permitem perfeita visão de quem está 
no living, recurso que permite que os clientes controlem as crianças 
do andar de baixo. Desse mesmo jardim, ao lado do elevador e pró
ximo à lareira em mármore, avistase uma belíssima escultura em 
forma de escada. O painel de madeira feito para comportar o apare
lho de LCD acima da lareira foi confeccionado pela Mill Fashion, em
presa que além de assinar a execução de todo o mobiliário sob me
dida da residência ainda contribuiu com certos elementos externos 
da edificação. Todos os revestimentos de piso foram cuidadosamente 
especificados na Ladrilhart com o intuito de proporcionar, além de 
beleza, segurança e facilidade de manutenção. 

A vasta experiência do escritório em projetos desse gênero 
privilegiou a excelência em conforto térmico, o que garante que 
a família usufrua de toda a estrutura durante todo o ano.
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ocated in an elegant condominium on the Rio 
Grande do Sul coast, this huge 800m² house 
was designed by the civil engineer and deco
rator Rosane Hinnah Dulinski, in collabora
tion with architect Karen Alves. Being so close 
to the seaside, the project was faced with many 
challenges that were solved by Dulinski along 

with contractors JS Construções, who committed to buil
ding clean, modern structures featuring indoor and outdoor 
gardens. The vast experience of the office with this kind of 
project favored excellence in thermal comfort to make sure 
the owners would enjoy the entire home throughout the 
year. The glass panels, the retractable roof over the pool 
and the ventilation shaft intersecting the large PVCframed 
spans from Wigga allow the environments to be efficiently 
ventilated all year round. A careful choice of materials led to 
ecological Eccostone stones, a rustic and practical solution 
that contrasts with the lightness of glass. From the inner gar
den, which – just as the external garden –, features an unpa
ralleled selection of resistant plant species from Gramoter-
ra, descends the gorgeous waterfall near the Olympic pool 
by Pro Lazer. The area incorporates a spa and all the facilities 
for total user comfort. The glass wall on its side and another 
above the waterfall allow ii to be seen from the living room, 
which enables the owners to keep an eye on their kids. In this 
very garden there is a beautiful sculpture in the shape of a 
stairway. The custom wood panel made to house the LCD 
screen above the marblecoated fireplace was made by Mill 
Fashion, which executed all of the bespoke cabinetry for the 
residence besides contributing certain external elements. 
The flooring was carefully chosen at Ladrilhart not only for 
looks but also for safety and ease of maintenance.

The vast experience of the office with 
this kind of project favored excel-
lence in thermal comfort to make 
sure the owners would enjoy the 
entire home throughout the year
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