
WELCOME
TO W RESIDENCES
SÃO PAULO

UMA ESTRELA INTERNACIONAL
ESTÁ CHEGANDO AO BRASIL.
W Residences São Paulo, 
o novo ícone da cidade, surge sob 
o signo de modernidade e ousadia.
pág. 32

DESIGN PREMIADO,
ALMA BRASILEIRA. 
Uma das mais renomadas designers
de interiores do mundo, Nini Andrade
Silva assina o projeto do W Residences
São Paulo com peças exclusivamente
desenhadas para o empreendimento.
pág. 50 

M
at

er
ia

l p
re

lim
in

ar
, s

uj
ei

to
 a

 a
lte

ra
çã

o.



Um projeto inspirado na alma do Brasil
Na mais vibrante e apaixonante metrópole 
do Hemisfério Sul, tudo se transforma 
a cada passo numa experiência que nos 
faz antever as bases históricas de uma 
cidade que surgiu da mistura de culturas, 
utopias, sonhos e paixões!

É precisamente desta fusão que nasce 
o projeto de design de interiores 
do novo Hotel W São Paulo, assinado 
pela designer internacional Nini Andrade 
Silva e totalmente inspirado na alma  
e na riqueza multicultural da cidade  
de São Paulo, reinterpretada por meio   
da força vanguardista do seu traço  
e pela irreverência das formas.

INTERIOR
DESIGN
BY NINI
ANDRADE
SILVA
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Paixão por melhorar a vida  
das pessoas através do design

47

UMA DAS
DESIGNERS
MAIS CRIATIVAS
DO MUNDO

Nini Andrade Silva é uma das mais 
renomadas designers de interiores 
do mundo. Nascida em Funchal -  
Ilha da Madeira -, Nini formou-se 
em design no Institute of Visual Arts, 
Design e Marketing (IADE) em Lisboa 
e, simultaneamente, prosseguiu com a 
sua formação acadêmica e experiência 
profissional no exterior, onde estudou  
e trabalhou em Nova York, Londres, 
Paris, África do Sul e Dinamarca. 
O trabalho de Nini Andrade Silva 
conquistou reconhecimento internacional, 
tendo colocado o nome de Portugal
por trás dos hotéis mais icônicos.

TRABALHOS PREMIADOS
O design impecável de 
Nini Andrade Silva tem 
sido reconhecido nas mais 
importantes premiações de 
design do mundo, como
World Travel Awards, Real Estate 
Award Academy, Hotel Innovation 
Award, International Hotel and 
Property Awards, World Luxury 
Hotel Awards, International Design 
& Architecture Awards.

NINI ANDRADE SILVA

Fotos de outros projetos realizados por Nini Andrade Silva
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UM EXCLUSIVO
ESPAÇO DE ARTE

2

4

M I N E R A L  S O F A

M I N E R A L  C H A N D E L L E R

I N D I A N  S O F A

O living room do hotel impacta com 
a presença marcante do enorme lustre 
em forma de cachos produzidos com lascas  
de acrílico em vários tons de verde.

M I N E R A L  L A P A  C H A I S E  L O U N G EM I N E R A L  L A P A  C H A I S E  L O U N G E

O desenho ondulado e a fibra de  
vidro se aliam ao estofado estampado, 

concedendo um ar exótico ao sofá.

Nova versão da tradicional 
chaise loungue. Toda de 

fibra de vidro, a peça tem 
base inspirada nas formas 
de uma pedra e o assento 

remete a uma prancha. 

Brilhante nos detalhes
Os moradores do W Residences 
São Paulo terão o privilégio de viver 
todos os dias imersos em uma experiência 
única, com verdadeiras obras de arte em 
cada ambiente.
Alinhada ao conceito inovador de todo 
o projeto, a designer Nini Andrade Silva 
criou um mobiliário absolutamente 
inusitado, com formas, cores e materiais 
inspirados na alma brasileira. O verde e 
amarelo, as formas orgânicas, o traçado 
curvilíneo e a beleza genuína das folhas de 
bananeira, a madeira, as pedras, as fibras 
e o espírito descolado e extremamente 
elegante dominam todos os recantos. 
E encantam.

A fibra de vidro numa técnica que mescla vários 
tons de verde e amarelo compõe o Mineral Sofa 
que se destaca pelas formas orgânicas, como 
o encosto em formato ondulado.

Imagens ilustrativas dos móveis de design de Nini Andrade Silva criados especificamente para o empreendimento, sujeitas a alteração
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Cononut - Sofa

U R C H I N  P O U F F

O N D A  C H A I R
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C O C O N U T  S O F A

E Y E  S I D E  T A B L E
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D A Y B E D

M I N E R A L  C H A I R

A mesa Eye será presença forte 
no W Residences São Paulo. 
A estrutura de fibra de vidro apoia 
um tampo com estampa inusitada – 
um print da íris de um olho. 

A cadeira Onda levará seu desenho original a todos 
os espaços do W Residences São Paulo. De fibra 
de vidro off-white, a peça tem um detalhe sui 
generis: o braço em apenas uma lateral.

Ideal para o relax e até para namorar,
a espreguiçadeira com dois lugares fica numa área  
tranquila para descanso na piscina do hotel. 

Uma joia rara, exclusiva do W Residences, 
a cadeira Mineral Chair é toda de fibra de 
vidro em vários tons de verde e amarelo e 
possui design superoriginal.

OUSADIA 
E CRIATIVIDADE

Em várias cores e formatos 
orgânicos, os pufes estofados 
com peles estão espalhados  
em diversos ambientes.

7 Como o nome sugere, o sofá Coconut 
tem a forma de um coco com a parte externa 
em madeira e internamente estofado em branco.
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DESIGN
PREMIADO,
ALMA
BRASILEIRA
O living room do W Residences 
São Paulo revela o arrojo do design 
desenvolvido com inspiração no DNA 
brasileiro. Assim, o balcão com cerca de 
três metros de comprimento tem formato 
arrojado e será produzido com aço 
escovado com textura metálica dourada, 
entrando em sintonia com o lustre de linhas 
curvilíneas, cuja estrutura de aço dourado 
apoia tubos acrílicos verdes, simulando a 
presença de franjas iluminadas. 
Ao fundo, o painel de mármore avocato 
em vários tons de verde concede 
o ar chique e exótico ao espaço.

Perspectiva artística do lobby
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Um elemento escultórico desenhado 
por Nini Andrade Silva com inspiração nas 
formas de uma árvore rouba a cena 
do lounge. Essa intervenção torna o espaço 
fluido, com formas orgânicas, ideal para 
momentos de concentração no trabalho. 
Lá fora, totens de orquídeas, 
providenciados por Benedito Abbud.

COWORKING LOUNGE

Perspectiva artística do coworking
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Acompanhando o conceito de brasilidade 
do projeto, o kids place apresenta 
equipamentos lúdicos executados 
com materiais naturais, como a árvore 
de madeira, a cabana de palha e as 
originais almofadas em forma de pedra. 
Os pequenos podem se esbaldar na 
parede de escalada e se jogar nos pufes 
enrolados sobre o tapete com desenho 
de um pássaro.

KIDS PLACE

Perspectiva artística do kids place
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DETOX.
RETOX.
REPEAT.

Depois do estresse de um dia corrido, 
seu corpo chegou ao limite e precisa se 
desintoxicar? O W Residences São Paulo 
está preparado para isso com o incrível 
ambiente do 22º andar, ideal para a prática 
da natação na piscina revestida com 
pastilhas de vidro, onde se vê o reflexo da 
parede curva e do teto em forma de folha 
de bananeira. Para se relaxar, nada como 
entregar-se às curvas das espreguiçadeiras 
desenhadas por Nini Andrade Silva e apenas 
admirar a magnitude da vista de São Paulo. 

PISCINA

Perspectiva artística da piscina climatizada com raia de 25 metros no 22º andar

W RESIDENCES SÃO PAULO 57Material preliminar, sujeito a alteração.



Nada melhor do que aproveitar para 
se relaxar na área de descanso da piscina, 
decorada com estilo e bom gosto. 
Mobiliário assinado por Nini Andrade Silva, 
com destaque para a espreguiçadeira 
Mineral Lapa, toda de fibra de vidro.

OUTDOOR TERRACE

Perspectiva artística do outdoor terrace no 22o andar
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A paisagem de São Paulo é o pano de fundo 
para um espaço fitness onde impera 
a modernidade, com equipamentos de 
última geração e decoração adequada 
à alma brasileira. Destaque para o teto, 
onde a impressão de folhas de bananeira 
dá vida ao ambiente. O mesmo acontece 
com o espaço reservado à sauna seca, 
com predomínio do verde contrastando  
com a madeira clara dos bancos 
arredondados. 

FIT

Perspectiva artística do terraço do fitness no 22o andar

Perspectiva artística do fitness no 22º andar
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SAUNA

Perspectiva artística da sauna seca no 22º andar
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GREAT ROOM

O desenho criativo de Nini Andrade Silva 
é o grande destaque do great room, onde 
tudo foi pensado pela designer para a arte 
de receber. Assim, um painel dourado 
e sextavado na parede entra na sintonia do 
lustre enorme que ilumina a grande mesa 
de jantar. Sofás arredondados e poltronas 
verdes arrematam a ambientação junto 
à mesa de centro de tronco de árvore.

Perspectiva artística do great room
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Planta baixa do apartamento tipo studio,final 05, do 2o ao 20o andar, de 53,75 m2 privativos, modificada 
para a opção personalize, com sugestão de decoração. Medidas de face a face. Os ajustes de layout, 
móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, louças, metais, acabamentos de piso, bem como os elementos de 
decoração representados nesta planta, não fazem parte do contrato de compra e venda da unidade, e 
serão entregues conforme o Memorial Descritivo e a planta que integram o compromisso de compra e 
venda. As opções de acabamento e layout estão sujeitas a viabilidade técnica, custo adicional e prazos 
de solicitação. Consulte o Personalize Helbor - (11) 4795-8555. 

R. Helena

R. Funchal

RESIDENCE
53,75 M2 PRIVATIVOS

Perspectiva artística do apartamento tipo studio, final 05, de 53,75 m2 privativos, modificado para a opção personalize 
(sujeito a regras específicas), com fotomontagem da vista do 200 andar para a Rua Funchal.
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Planta baixa do apartamento tipo 1 suíte, final 01, do 2o ao 20º andar, de 68,30 m2 privativos, modificada para 
a opção personalize, com sugestão de decoração. Medidas de face a face. Os ajustes de layout, móveis, 
eletrodomésticos, eletrônicos, louças, metais, acabamentos de piso, bem como os elementos de decoração 
representados nesta planta, não fazem parte do contrato de compra e venda da unidade, e serão entregues 
conforme o Memorial Descritivo e a planta que integram o compromisso de compra e venda. As opções de 
acabamento e layout estão sujeitas a viabilidade técnica, custo adicional e prazos de solicitação. Consulte 
o Personalize Helbor - (11) 4795-8555.

R. Helena

R. Funchal

68,30 M2 PRIVATIVOS

1 SUITE RESIDENCE

Perspectiva artística do apartamento tipo 1 suíte, final 01, de 68,30 m2 privativos, modificado para a opção personalize (sujeito a regras específicas).
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1 SUITE RESIDENCE
102,15 M2 PRIVATIVOS

Perspectiva artística do living do apartamento tipo 1 suíte ampliado, final 04, de 102,15 m2 privativos, modificado para a opção personalize 
(sujeito a regras específicas), com fotomontagem da vista do 200 andar para a Rua Funchal.

W RESIDENCES SÃO PAULO 75Material preliminar, sujeito a alteração.



Planta baixa do apartamento tipo 1 suíte ampliada, final 04, do 2º ao 20º andar, de 102,15 m2 privativos, modificada para a opção 
personalize, com sugestão de decoração. Medidas de face a face. Os ajustes de layout, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, louças, 
metais, acabamentos de piso, bem como os elementos de decoração representados nesta planta, não fazem parte do contrato de 
compra e venda da unidade, e serão entregues conforme o Memorial Descritivo e a planta que integram o compromisso de compra 
e venda. As opções de acabamento e layout estão sujeitas a viabilidade técnica, custo adicional e prazos de solicitação. Consulte 
o Personalize Helbor - (11) 4795-8555.

R. Helena

R. Funchal

Perspectiva artística da suíte master do apartamento tipo 1 suíte ampliada, final 04, de 102,15 m2 privativos, 
modificado para a opção personalize (sujeito a regras específicas).
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2 SUITES RESIDENCE

Perspectiva artística do living do apartamento tipo 2 suítes, final 04, de 102,15 m2 privativos, modificado para a opção persolinze 
(sujeito a regras específicas), com fotomontagem da vista do 200 andar para a Rua Funchal.

102,15 M2 PRIVATIVOS
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Planta baixa do apartamento tipo 2 suítes-padrão, final 04 – do 2º ao 20º andar -, 102,15 m2 privativos, com sugestão de decoração da opção 
personalize. Medidas de face a face. Os móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, louças, metais, acabamentos de piso, bem como os elementos 
de decoração representados nesta planta, não fazem parte do contrato de compra e venda da unidade, e serão entregues conforme o Memorial 
Descritivo e a planta que integram o compromisso de compra e venda. As opções de acabamento e layout estão sujeitas a viabilidade técnica, 
custo adicional e prazos de solicitação. Consulte o Personalize Helbor - (11) 4795-8555.

R. Helena

R. Funchal

Perspectiva artistica da suíte da unidade residencial final 04, de 102,15 m2 privativos, 
com 2 suítes e sugestão de decoração da opção personalize.
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