


Uma sala de estar precisa de ser um local aconchegante e confortável para que possa passar

algum tempo de qualidade. No entanto, certifique-se também da componente funcional que todos nós

procuramos hoje em dia. Afinal de contas, os espaços multifuncionais com muita arrumação são

tendência!

Deve ser elegante mas simples, e o mobiliário deve ser capaz de durar anos sem perder o seu

aspeto atrativo. Por estas razões, trouxemos-lhe esta decoração moderna com uma filosofia mínima que

o convida a mergulhar no mundo do conforto. Junte-se a nós!
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O aspecto chique e rico desta decoração é

destacado com o conforto do Sofá Disruption e com a

adorável Almofada Ada com uma sombra clássica de

Outono.

O Sofá Disruption seduz com as suas linhas

curvas e desenho minimalista, especialmente quando

combinado com este tecido azul sonhador para um

aspeto mais forte e imponente é colocado pelas suas

proporções ergonómicas.

A estética elegante é trazida pela Almofada

Ada. É o acessório perfeito para cada desenho graças

às suas formas quadradas.

Todos os elementos utilizados não só proporcionam um aspecto exuberante e leve, mas também

um design muito contemporâneo e intemporal, oferecendo um look poético onde cada detalhe conta

uma história.

Combinando com o Sofá Disruption e a Almofada Ada, o Set de Mesas Inside foi escolhida para

um toque industrial, numa atmosfera de Outono. O conjunto Inside é um design contemporâneo e

industrial para os cenários mais exigentes.

Os elementos atraentes do espaço são maravilhosamente complementados pelo Pouf Kate

numa cor e num material imprevisíveis. Totalmente estofado, o Pouf Kate é a derradeira experiência

confortável a ser acrescentada a qualquer decoração.
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É assim que se pode trazer uma aura

contemporânea e intemporal. Uma história

intrigante é contada à medida que se move pela sala

de estar e temos a certeza de que é uma história

inesquecível. Desafiamo-lo a ouvi-la!
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