
Loft em Malasaña
Loft in Malasaña

localização location 
Madrid, España 

ano year 
2017

cliente client
particular private

área bruta gross area
31.75 m2

fase phase 
concluída 2017 finished 2017 

arquitetura architecture 
Tiago Coelho, André Cardoso, Inês da Silva
 
imagem 3d rendering 
arquivo craft archive 

fotografia photography 
arquivo craft archive

gps 
40.425919, -3.708874

O apartamento situa-se no 4º piso 
de um edifício na rua Noviciado, 
no bairro de Malasaña em Madrid, 
mais precisamente nas chamadas 
“curras” (construções resultantes da 
expansão de edifícios para o interior 
do quarteirão). Apesar de se situar no 
último piso deste edifício, o apartamento 
era feito de compartimentos exíguos 
e com condições de iluminação muito 
fracas. A intenção do cliente era a de 
construir um apartamento em estúdio, 
que pudesse servir como segunda casa 
e poder, simultameamente, servir para 
turismo local. 
Propôs-se a demolição de todos os 
elementos não estruturais e o projeto 
fez-se a partir daí. O objetivo estava 
à vista: na sua versão 'loft', em que o 
pé-direito se amplia diretamente até 
à cobertura, perdia-se os espaços 
interiores e exíguos e ganhava-se 
em iluminação natural e volume. O 
apartamento transformou-se em loft, 
organizado em espaço aberto, com um 
único elemento fechado – o quarto-de-
banho – dissimulado como um objeto 
'solto' no espaço. Um mezanino entre 
as asnas da cobertura cria uma zona de 
recanto e, simultaneamente, um espaço 
de sótão - espaço suplementar para uma 
cama, um escritório ou uma zona de 
arrumo.

The apartment is located on the 4th 
floor of a building on Noviciado Street, 
in the Malasaña neighborhood of 
Madrid, more precisely in the so-called 
"curras" (constructions resulting from 
the expansion of buildings into the 
courtyard). Although it was located 
on the top floor of this building, the 
apartment was made up of small rooms 
and very weak lighting conditions. The 
client's intention was to build a studio 
apartment that could serve as a second 
home and simultaneously be used for  
local tourism.
We proposed to demolish all the non-
structural elements and the design was 
made from there on. The objective was 
in sight: in its 'loft' version, in which the 
ceiling heights widen directly to the 
roof, the former intricate interior spaces 
gave way to a new wide area bathed in 
natural light. The apartment has been 
transformed into a loft, organized into 
an open space, with a single enclosed 
element - the bathroom - concealed as 
a 'loose' object in space. A mezzanine 
between the roof structure creates a 
corner area and, at the same time, an 
attic space - additional space for a bed, 
office or storage area.
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Planta de pré-existências
Pre-existing floor plan 0 1 2m

Planta de projeto
Design floor plan

1. Entrada
2. Estúdio
3. Kitchenette
4. Quarto de Banho

1.

2.

3.

4.

1. Entrance
2. Studio
3. Kitchenette
4. Toilet
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