
Design de interiores:
Prepare a. sua casa para novas tendências

Bono nirm* 4* anna 11611¡
prátioadoonrcímotízimihmbómnestnuuçàodnmomm
vivemoomninoincerinrdnnonnoanmmhcircnnnündnlevwnon.
monique' ' o' pel¡ '

procurandnulnrqumu hndãnciunounlvuwdodcign
dnlntorlorea. Aequlpn de datam-Inara¡ dnQuArtoSun
nuhnügodgunndmamndkummutiomtunnzmhlinllumchr
llinhnminivndmpdnnipnildtslgnmdainmrinruumnml
infarnnninnnl.

Cruzamento de Influências
Numa época de cruzamentos. cresce o número de
designers de moda que em nome próprio fuem
incursões no design de imerlores. e são cada vez mais
os casos de marcas de roupa que apostam no universo
da casa e da decoração.
Nosenudocormármeparachegaremaouwspúbüms.
as marcas de design de rnooluáno e Ilumina alugam
os horizontes. abrindo caminho à edição de peças
desenhadas pordssigmrs gráñoos, estilistas e marcas
de roupa.
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Fuga e evasão
AnossacasaéoretratodonossoADNmespelrwda
nossa identidade d.. expectativas que reunlmos para
a nossa vida.
Seguindo esta llnha de pensamento, a fase que
atravessar-nos actualmente de Instabilidade social e
econômim a nível global. leva-nos a proiectar na nossa
casa e na decora ' que para ela um ideal
de refúgio e protecção. Bcolhemns modelos de sofás
e pottmnas ¡nspirados em formas que nos
ajudam a criar espaços de recolhimento e reencontro
pessoaL
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0 poder de Imagem e da cor
Na eia da Informação, eita imagem dlgItaL as paredes da nossa casa.
as peças de mobiliário. ou até os acessórios. são tidos como uma
espécie de 'tela em branco' onde nos podemos revetar. Cada um de
nós tem uma mensagem a nsmitir. um pensamento. uma ideia
que nos 4-'- cnquamo indivíduos.
Uma tela impressa com uma imagem personalizada. um mural. um
papel de parede com um motivo sohredimensionadu pode ser o
veículo dessa que tante desejamos

Sustentabilidade
Este é n conceito nu a ñlascfia que mai: fielmente retrata o que é a
actua¡ tendência no design de interiores. sendo transveisala todas
as áreas
No ' ' tecidos e ^'
exterior. valorlumos os materiais nobres e o saberfnzeranesanaL
lnteressams saber como as peças foram pmduzidase qual n real,__ .u - - vazada:

r r
pelas criadores.
Este entendimento leva-nos a * * uvalor emocional que
atribuímos às criações e a Menna! a atenção nos clássicas. se
!S195 forem sinónimo de durabilidade e longevidade

Austeridade qb.
lmimamente ' com o conceito anterior. esta tendência
revela um apreço crescem ya. essência da matéria e defende um
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os ambientes respiram slmplicidade e elegância. com o máximo
conforto.
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