


O tempo que reserva para si não precisa de ser só apenas sobre uma rotina de pele, por exemplo. Pode

também ser um atividade num lugar que o faz sentir-se em casa, um espaço que o ajuda a relaxar depois

de um dia bem ocupado, como a sala de estar. Mas, para fazer parte do seu ritual sereno, é essencial que

esteja decorado perfeitamente para esse propósito, mesmo que tenha poucos minutos para uma pausa.

E esta sala de estar encantadora vai dar-lhe todo o poder que precisa para se inspirar. Esta estética

calma apenas foi possível com os detalhes certos: curvatura, materiais de alta qualidade e uma paleta de

cores inspirada na natureza. Todos estes componentes, quando combinados, tornam tudo mais sereno

onde a felicidade invade o espaço.
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Entre este esquema rico, o Sofá Stella traz uma sensação de que o Natal está a chegar graças ao seu

tecido bouclé que nos faz lembrar a neve, o inverno e doces momentos com a família e amigos. Se gosta

de produtos amigos do ambiente, pode ter a certeza que o Stella é perfeito para o seu Natal sustentável:

os produtos da Domkapa são feitos cuidadosamente à mão tendo em conta o mínimo desperdício

possível, com materiais de alta qualidade de fornecedores locais, que permitem que os mesmos

perdurem.

Linhas curvas e costas convexas proporcionam uma atmosfera sofisticada enquanto que o acessório

perfeito para elegância: a Almofada Ada.

Disponível em mais três versões, a forma quadrada desta almofada é versátil permitindo o conforto que

todos procuramos.
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Para uma opulência festiva, o Cadeirão Pearl vai

proporcionar o glamour e o luxo à decoração da

sua sala de estar. Este cadeirão especial possui

uma linguagem exclusiva e vai transportá-lo a um

design peculiar cheio de conforto.

É estofado em cores terra para oferecer uma

infusão aconchegadora enquanto a Mesa de

Centro Mano traz caráter pelo seu senso

tradicional com um toque moderno. Produzido

em materiais naturais, a Mano tem a habilidade

de ficar perfeita em qualquer sala de estar,

complementando funcionalidade e estilo.

E é o que pode esperar da Domkapa: conforto, materiais de alta qualidade, artesanato e funcionalidade

em cada detalhe da nossa identidade.

Uma opulência festiva para um Natal sustentável através de um senso romântico inesquecível.
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