


Depois de todo este caos ao longo dos últimos anos, todos nós procuramos por uma boa noite

de sono num quarto aconchegante como este, que nos encoraja a ter bons sonhos todas as noites.

Este espaço inigualável radia prazer com uma atmosfera eclética trazida pelo melhor que a

Domkapa tem a trazer ao mundo: a seleção de mobiliário. Neste quarto, a cor tem o poder de mudar o

mundo.

O briefing era simples: bonitas fendas de luz, com elementos biofílicos e tons quentes para

tornar o espaço confortável. Foi aí que nos lembramos logo de uma das nossas camas favoritas da nova

coleção: a Cama Kelsi.

A Kelsi é tudo menos normal. Possui detalhes especiais que fazem toda a diferença em qualquer

quarto onde está colocada. Como dizemos sempre: é a representação da nossa paixão pelo artesanato e

pela costura detalhada. Porque é mesmo.

Pode ser selecionada para ser o ponto focal do quarto mas também como complemento sem ser

demasiado chocante. A Kelsi tem um design rico e único, especialmente pela sua cabeceira estofada e,

claro, pelas suas grandes almofadas suportadas por dois tubos metálicos.
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Auxiliando no senso exclusivo da Kelsi, a Mesa de Apoio Panton foi escolhida porque cria uma

harmonia única no quarto. Esta mesa tem a possibilidade de pertencer em qualquer espaço com várias

funções e é essa a razão pela qual é tão mágica.
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A Panton e o seu design curvo oferecem funcionalidade além das suas formas generosas. Além

disso, os seus detalhes em inox embelezam-na ainda mais. Está disponível na versão de mesa de centro

e, juntas, vão transformar a sua decoração.

Para um assento adicional, não poderíamos

esquecer-nos do Cadeirão Ruth e do seu conforto

extraordinário. O Cadeirão Ruth combina elegância

e conforto, contrasta acabamentos e materiais,

alta resistência e um design esbelto. É única e

perfeita até para aquelas noites de Natal calorosas

com os seus amigos e família. No verão, pode

relachar com a Ruth depois de um belo jantar numa

noite quente. E, de repente, tudo é maravilhoso. E é

este o sentimento com que o Cadeirão Ruth nos

deixa mesmo em segundos. E o melhor é que pode

extender este sentimento com a versão de cadeira

de jantar!

Elementos um pouco mais verdes foram os escolhidos para este quarto para que fosse possível

contrastar o exterior com o interior no mesmo espaço, aumentando assim a conectividade com a

natureza, que é também sustentada pelos pedaços de luz que invadem o espaço.

Real ou artificial, todos nós procuramos trazer o exterior para dentro de casa, através de

elementos inspirados em biofilia que elevam qualquer design. Foi desta maneira que seguimos a

tendência deste ano tornando-a em algo intemporal.

Sinta o calor e o aconchego que esta atmosfera lhe traz e deixe-se inspirar!
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