


No processo de escolha de mobiliário para o seu quarto, o mais certo é sentir-se

sobrecarregado relativamente à quantidade e variedade de mobiliário disponível no mercado. Hoje

pretendemos mostrar-lhe como pode criar uma decoração interior intemporal, elegante e exuberante

para o seu quarto.

Esta decoração exuberante foi possível graças à combinação da Cama Amanda, Cadeirão Megan

e de um membro da família da Coleção Taylor. Se pretende um look estiloso no seu quarto, esta

composição é mandatória!

Funcionalidade, estilo, cor e conforto são os quatro pilares de uma decoração de quarto

apropriada e estas oferecem-lhe tudo em cada peça. Além disso, à medida que observa ao seu redor, irá

notar uma sensação de uma abordagem industrial incrível.
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A Cama Amanda é um design fantástico inspirado

pelos traços contemporâneos que todos amamos

e fica perfeita em qualquer espaço. Disponível em

vários tamanhos e customizável em todos os

materiais e acabamentos, a Cama Amanda é

ligeiramente elevada para um toque luxuoso.

Esta cama é caracterizada pela cabeceira

estofada com costuras verticais de topo duplo

destacando ainda as mesas de cabeceira em

madeira integradas em ambos os lados,

proporcionando personalidade para qualquer

quarto único, já para não falar da funcionalidade

adicional.

A Amanda é perfeita para todos aqueles que procuram detalhes graciosos e uma essência

refinada. Imagine-se a olhar para o seu jardim pela janela, a descansar. Tão bom!

Independentemente das suas escolhas na decoração do quarto, terá de considerar vários

aspetos tais como o tamanho, as formas e a quantidade de arrumação que possui. Contudo, tenha

sempre em conta o mobiliário, que é sempre importante já que afeta o nível de conforto no seu espaço.

Para ainda mais momentos de

descanso, decidimos criar um canto de

leitura neste quarto de tons azuis, com o

Cadeirão Megan. Um dos melhores

sentimentos do mundo é chegar a casa e

descansar ou até mesmo ler um bom livro

para nos distrair do stress diário.

O Cadeirão Megan tornou este

momento de cuidado pessoal possível graças

à sua estética moderna que pode ser

considerada tanto como um elemento
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decorativo, como uma peça de destaque e de conforto infinito. Esta opão é uma das mais versáteis e

sustentáveis na nossa coleção de estofo.

Neste belo quarto, o Megan possui um estilo distinto e

mínimo com diferentes materiais e acabamentos

inspirados pela natureza.

Este elemento estético é uma solução prática para as

necessidades diárias. Com uma estrutura em madeira

as formas elegantes deste cadeirão são a prova de o

verdadeiro histórico cheio de sucesso do artesanato da

Domkapa.

Definido por linhas envolventes e curvas suaves, o Cadeirão Megan é a solução ideal tanto para

ambientes comerciais como públicos graças ao seu design intemporal que nunca sai de moda.

A mesma estética moderna deste quarto

azul é proporcionada pela Cómoda Taylor, parte

da família Taylor.

A Coleção Taylor é um set de três peças

de mobiliário de quarto para um aconchego

extra: uma mesa de cabeceira, uma cómoda e

um camiseiro.

A estrutura é maioritariamente

construída em madeira, contudo tem destaque

num dos lados. Este lado é estofado em tecido à

sua escolha oferecendo um fator wow ao seu

resultado final.
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Cada elemento conta uma história emocionante, evocando um sentimento de modernidade que

proporciona a composição de um quarto perfeito.

Como todos nós somos influenciados pelas cores, formas e texturas, o quarto é uma das nossas

maiores fontes de inspiração. Calmo e sereno, este quarto é perfeito para momentos relaxantes graças à

sua composição cheia de harmonia.

As peças de mobiliário da Domkapa são o resultado de um artesanato 100% português com

vários anos de experiência. Encontre o estofo perfeito nos showrooms por todo o mundo ou até mesmo

no nosso website domkapa.com.
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