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ESTILO 8( COR

Iaranj

Uma cor sempre atual, 0 laranja

üjobimprime personalidade

aos ambientes e transmite boas energia.
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Bergérs. 62.170,
na Roche
Bobois.

Candeeiro,

da Light Years.
6333, na
QUOTÍO Sala. Í
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Pulseira, G90,

no Covohna
Herrera.

wombo em ,
pele, ébano
e vecndo. ¡
622.000,
na Hermés.
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Pomonc,

da Suncal, 69H (em
tecido), na Quoño sob.
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CRIrATIVIDADE
'l. Na hora de decorar
o quarto juvenil, recorra
a colaboração do seu filho
(Lifetime Kidsrooms).
2. Personalize a divisão
usando a sua veio criativa.
Aqui, uma boa ideia,
a estante 'prolongdse'
até ao tecto (Quarto Sola).
3. A integração de
diferentes funcionalidades
numa divisão é cada vez
mais importante nas casas
urbanas. A saia comum
pode e deve responder
a varias valências (Ikea).
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. Estante
de parede,

Birdy, por $199,
à venda

na Kore Design..UEM m

4. Para que a casa tenha uma verdadeira identidade
e acompanhe o evolução da famíiio que a habita,
vó reorganizando o espaço doméstico de acordo com
as necessidades, aqui surgiu um novo recanto (Quarto Saia).
5. As mudanças de lugar do mobiliário dentro de uma divisão
ou de toda a habitaçao ajudam a quebrar a rotina e conferem
aos ambientes a sensação de novidade (Catarino HOFTIÊJHTGÍÍOI).
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Cabide
de parede,
com diferentes
tons de verde,

na Galante.

BOAS SOLUÇÕES
” ^ -. 1. Eis uma boa distnbuiçõo

'

de mobrliórlo quando

, há dois irmãos num mesmo
L quarto (Roche Bobois).

2. Uma como extra a pensar
nas visitas das colegas de
escola (projeto particular).

3. Descanso e trabalho
numa mesmo área ligados
pelos cores (Quarto Sala).
4. O essencial deve ester
sempre à mão (Ikea).
5. Estante alto de chão,
à venda no Galante.
6. O beíiche é sempre
alternativa a ter em conto
(Lifetime Kídsrooms).
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VERSATILIDADE
1. A simplicidade é muitas vezes o segredo
para a boa concretização de um DFOJSTO.
Opte por colocar apenas as peças
consideradas essenciais (BoConcept). p,o1e¡e¡ro
2. Um estante repleta de iivros, ajuda sempre de pmede
que necessario a transformar a mesa snme 0mm,
ae refeições em secretaria (Galante). po, 6129_

na Kore Design.
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3. Tirar o máximo partido de cada espaço é o segredo para
uma casa bem organizada. Patencie todos os recantos, as areas
esconsas podem ser aproveitadas para arrumos (ikea).I Mesa 4. Uma zona de trabalho pode nascer a partir de um tampo, uma
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1 de apoia porta antiga ou outra estrutura que possa ser suspensa. Ganha
com arrumação, espaco, personaliza o ambiente e recicla materrarsr Basta para

na COTGHDO tanto ser criativa na forma como reutiiiza objetos, móveis e confere
Homeinterior, novas utiiidades às peças da casa (Quarto Saia).
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