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D E C O R A Ç Ã O  D E  S A L A  D E  E S T A R



Quando se trata de decoração de interiores, o conforto é um dos principais desejos, especialmente

nestes tempos difíceis. Ter e estar numa atmosfera relaxante faz-nos sentir conectados a nós próprios e

ao próprio espaço.

A decoração desta sala de estar é a representação perfeita de como podemos conectar-nos ao nosso

espaço, colocando os artigos certos nos lugares certos para transformar uma casa num lugar seguro -

um lugar onde podemos ser nós próprios.

Composto pelo Sofá Edward e o set de mesas Inside, este espaço exala uma sensação aconchegante que

nunca se esgota.

Relativamente ao Edward, a inspiração desta peça

modular provém exatamente de um desejo de fuga da

vida cosmopolita. Um design clean com proporções

generosas e uma vasta gama de elementos que se

adaptam ao estilo de vidal. Em cada oportunidade de

experimentar como é confortável, irá mergulhar no

mundo dos sonhos.
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Enquanto que Edward o faz escapar ao ruído do

mundo exterior, o set de mesas Inside fornece todas

as funcionalidades de que necessita, encorajando-o

a um modo de vida mais lento. Afinal de contas, o

conforto não é nada sem um pouco de propósito a

fluir na decoração.

Pequenas peças de decoração, texturas suaves e cores discretas que são misturadas num espaço que

irradia conforto e aconchego a partir do mais pequeno detalhe. Que mais podemos pedir?

Domkapa é uma marca de estofos com sede em Portugal que apresenta várias semelhanças com a filosofia da alta-cultura

centrada no valor de um "feito à mão". Desde 2009, a Domkapa desafia a sua equipa a criar o encontro diário perfeito entre design e

conforto. A nossa equipa de design trabalha lado a lado com a produção, e esta sinergia orgânica permite a criação de designs

inovadores.
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