


O bom tempo chegou e, com ele, uma infusão de verão invadiu o espaço para celebrarmos esta

maravilhosa poeira dourada. Este toque radiante e quente injetado neste projeto de decoração de

interiores vai mudar para melhor toda a vibe do espaço – e é assim que se vai sentir depois de estar nesta

área lounge desenhada para alojar a Família Louise.

Esta forma de viver tem tudo a ver com a utilização inteligente de um espaço, utilizando-o de

forma inventiva através de sombras optimistas e procurando encontrar momentos carinhosos com

amigos e familiares numa área lounge com um pequeno mas alegre jardim. Por isso, se lhe apetecer uma

noite aconchegante em casa, este artigo não é o mais adequado para si. É assim que se pode festejar

com os seus entes queridos em grande estilo. A música começa... agora!

Esta área lounge tem a oportunidade de apresentar o requintado sabor da Família Louise.

Proporcionando uma personalidade muito sofisticada, esta família é composta por uma cadeira, uma

cadeira de bar e um banco de balcão para as necessidades mais exigentes. Um magnífico presente

oferecido pela equipa de design da Domkapa.

A começar pela mais pequena, a Cadeira Louise é alegria e uma forte declaração de conforto.

Exala confiança e carácter aliados a linhas simples.
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As costas e o assento são totalmente

estofados para uma experiência relaxante,

enquanto as pernas em madeira terminam o

requinte do design. As costas ligeiramente

curvas asseguram uma experiência acolhedora

com um design ousado, incluindo pregas

douradas.

As suas linhas simples mas sofisticadas

combinam com qualquer decoração e realçam

qualquer espaço.

Nós sabemos: está a imaginar que está

sentado na Cadeira Louise, certo? Este é o tipo

de efeito que queremos transmitir em cada

detalhe da colecção da Domkapa.

Experimente a Cadeira de Bar/Balcão Louise, recupere do caos da vida quotidiana e mergulhe

nesta área lounge. Este espaço seguro só é possível com a curvatura desta maravilhosa, mas simples,

peça de design.
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As suas arestas arredondadas, completadas por pregas douradas, irão satisfazer o desejo de um

lugar feliz, como proclama esta tendência acolhedora.

As linhas simples da Cadeira de Bar/Balcão Louise são as responsáveis por este sabor suculento,

perfeito para ficar preso na época mais brilhante. Uma sensação verdadeiramente intemporal sendo o

principal protagonista em 2022 para um verão sustentável.

Louise, a mais doce. E as emoções transmitidas por esta zona lounge vão rodopiar.
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