


lifestyle

Quente, acolhedor, confortável e tão trendy. 
Ponha mais lenha nesta fogueira Por Marina Ribeiro

RústiCool

Árvore de madeira 
decorativa, 
DeBorla, €3,99

Candeeiro de 
bancada Night Owl 
design de Nicholai 
Wiig Hansen,  
da Light Years,  
na QuartoSala, €198

Almofada Owl Fur 
(31x44 cm), Kare 
Design, preço 
indicativo, €30

Veado decorativo de parede, 
Capitão Lisboa, €36

Comedouro para 
pássaros Birdhouse for 

Feeding, Tiger, €15

Braseiro Attila, La Redoute, €299

Cabide de parede Kosta, de madeira 
desgastada, La Redoute, €74,99

Base de feltro 
Coaster,  

para fundos 
quentes,  

Tiger, €8

Camiseiro Rialto, 
design de G&G 

Cappelletti 
para Riva 1920, 

QuartoSala,  
a partir de 

€4613

Mesa de centro Scissors, Kare Design, preço indicativo, €549

Ambiente de montanha com peças da nova coleção da Gervasoni,  
tudo na Semnome: cadeiras de baloiço Inout 709, €2715 cada; sofá Ghost 

Out 16 (220x130 cm), €5663; toros Log S (alt. 32 x 22 cm de diâmetro), 
€275,50, Log M (alt. 42 x 22 cm de diâmetro), €305, Log L (alt. 42 x 32 

cm de diâmetro), €392; mesa de cortiça Cork (alt. 45 x 40 cm  
de diâmetro), €744; outra versão do sofá Ghost Out 20R (200x80 cm), 

€2936; pouf Ghost Out 26P (85x85x alt. 38 cm), €743; e mesa de cortiça 
Cork 44 (alt. 30 x 50 cm de diâmetro), €690
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LIFESTYLE 70
veludo

Óculos de sol, Jimmy 
Choo, Óptica Boavista, 
€500

Almofada, Primark, €9
Colar, Salsa, €25,90

Coberta de cama acolchoada, 
Primark, €23

Body, Primark, €9

Sapatos, Giorgio Armani, €920

Tapete Trace (200x300 cm), design 
de Cédric Ragot para a Roche 

Bobois, €3020

Sofá Windsor, da Arketipo, QuartoSala, €8468

Nobre e sofisticado, mas também 
boémio e divertido Por Marina Ribeiro

Algodão
DOCE

Giorgio 
Armani



RECRIAR115
tudo x 10

Descubra-se e decore-se a casa, nascida 
para ser habitação, mas que sonhou ser 
hotel ou destino de férias e assim se 
reinventou. Um projeto com o charme 
de um boutique hotel com morada 
na Catalunha Por Marina Ribeiro

Candeeiros 
de suspensão 
Calabash P3,  
da Light Years,  
Moyo Concept, 
€5775 (3 m de 
cabo), e €5959  
(6 m de cabo) cada

Candeeiro de 
bancada Tramonti 
(alt. 70 cm),  
Area, €98

Manta Ursula 
(120x180 cm), 
Ikea, €27,99

Taça de servir 
Vardagen,  
Ikea, €4,50

Cadeira Brio (com 
tecido categoria 1), 
Roche Bobois, €1010

De carvalho natural maciço,  
com design de Edward Barber  

& Jay Osgerby para a Vitra,  
na Semnome: banco €1476,  

e mesa de refeições  
(200 cm), €3931

Da coleção Trenzas, Gandia Blasco: almofada 
(60x36 cm), €142, tapete (170x240 cm) 

€762, e (200x300 cm), €1118, e pouf 
(110x70x26 cm), €762

Fejka, 
planta 
Cycas 

Revoluta, 
Ikea €35

Sofá Chesterfield (larg. 221 x alt. 77 x prof. 94 cm),  
Area, €2685


