


Existem milhões de formas de aprimorar a decoração da sua casa, só

precisa da inspiração certa.

Esta poeira de valor desta sala de estar poderosa e multifuncional agrega peças especiais e

grandes janelas para uma sensasão de exterior mesmo no interior.

O laranja é uma lufada de ar fresco, sempre bem usada em interiores daqueles que gostam de ir

por caminhos seguros. É perfeita para uma vibe de um verão sustentável ou até mesmo para deixar a sua

casa preparada para o outono. Mas esta não é a única razão pela qual o espaço é multifuncional, pois

existe um lugar com tons perfeitamente selecionados para o seu espaço pessoal, para que se livre do

stress a apreciar uma bela vista para a natureza ou até mesmo para ler um bom livro, refletindo a sua vida

e o seu estilo de vida.

Para este calmo santuário, o Cadeirão Greta

integra um design de tendência e

conveniência, introduzindo ainda harmonia a

esta decoração.

O Greta e as suas dimensões proporcionais

balanceiam a dureza e as suas linhas retas

para um resultado esteticamente bonito e

delicado. Ao longo desta peça ergonómica,

pode encontrar costuras que aumentam a sua

durabilidade e o seu charme.

Opções de customização são infinitas para que

o Greta seja a solução perfeita para qualquer

decoração. Pense, por exemplo, em rosa e

coloque-o na decoração do seu quarto - vai

fazer maravilhas!

A sala de jantar está perto para combinar funcionalidade e o seu lado social: está pronta para

receber os seus convidados para uma refeição deliciosa com uma vista incrível. Os seus amigos e família

vão adorar especialmente pelo conforto proporcionado pelo conforto da Cadeira Essential num design

clean que não passa despercebido.
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Este espaço está conectado ao exterior para mostrar-lhe como as tendências de decoração

deste ano podem incentivar a sua criatividade. Uma sala poderosa que vai fazê-lo apaixonar-se sempre

que estiver presente.
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