


Definida por uma paleta de cores fortes, refinada com linhas simples e uma mistura bonita de texturas .

esta é a decoração de sala de estar que lhe trazemos hoje.

Um plano de design personalizado concebido para entregar conforto através de tecidos com textura e os

melhores artesãos de Portugal foi trazido ao mundo para mostrar-lhe como existe beleza em todo o

lado, carregando em si visões e perspetivas diferentes.

Com olho para o detalhe e uma grande paixão pelo

design, a nossa equipa altamente qualificada

combinou o Sofá Taís, o Set de Mesas Panton, o

Pouf Low e a Almofada Ada para mostrar-lhe como

o luxo pode ser maravilhoso e, ao mesmo tempo,

simples.

Desta forma, o Sofá Taís foi escolhido para uma

noite acolhedora em casa, já que tem em atenção

a ergonomia e a funcionalidade. Com almofadas

fixas, o Taís possui uma identidade charmosa que

conduz a uma decoração de sala de estar com um

toque americano e um espetro de cores ricas e

quentes.
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Esta peça possi detalhes de costura

extraordinários e destaca-se graças às suas

pernas em forma de aranha em aço inoxidável.

Este tom de café transforma-a numa peça

intemporal para os que procuram o verdadeiro

conforto.

No Taís, encontramos ainda a Almofada Ada que

nos proporciona um sentimento confuso: faz-nos

sentir nostalgicos mas surpresos. Ninguém

pensaria que uma almofada faria tanta diferença

numa decoração, não é?

A Almofada Ada possui três materiais diferentes

que se complementam e contrastam ao mesmo

tempo para um resultado único, tornando-a no

acessório perfeito para qualquer sofá ou

cadeirão.

Destacada pelos seus tons terra e formas orgânicas, a Almofada Ada transcende um ar dos anos 60 que

revoluciona todo o design.

À volta de uma infusão de verão feita com plantas secas, o Set de Mesas Panton encontra a sua casa.

Inspirado na natureza, esta peça funcional é uma verdadeira obra de arte cercada por uma vibe luxuosa

por todo o espaço.

Composta por uma mesa de centro e duas mesas de apoio em tamanhos diferentes, este Set torna

qualquer espaço mais bonito, seja ele residencial ou público. Uma fragrância visual é gerada pelo topo

em vidro soldada numa base cónica em madeira. Ao longo da peça, vai poder encontrar detalhes subtis

em aço inoxidável que prometem destacar-se em todo o espaço.
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E porque um assento adicional é sempre

necessário para receber os convidados na nossa

sala de estar, o Low Pouf curvo capta a nossa

atenção através de uma filosofia de que

“curvatura é sempre importante”.

Este assento estofado tem a capacidade de

abraçar um design clássico graças às suas

formas gentis. A sua forma redonda é totalmente

estofada e apoiada a uma base em madeira para

que seja eterna.

Uma paixão pela costura detalhada tornou-nos numa referência no mundo do estofo e procuramos,

todos os dias, que os nossos clientes atinjam o sucesso ao nosso lado. Todos os nossos produtos são

100% Portugueses e são produzidos com materiais de alta-qualidade e à mão.

Deixe-nos mostrar-lhe como pode elevar a decoração de sua casa e contacte-nos para descobrir o que é

realmente o verdadeiro conforto.
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