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AMBIENTES QUARTOS

ívêncía
URBANA

í
2-9) É

BLACK à WHITE Dualidade cromática num quano de unhas sóbvics para os QUCIS contribui
pnncipolmenre c: como modelo Avm, com acabamento em pino spams/cio. e a mesa
de cabeceira, modelo Feel, no mesmo acabamento. Da Jesse na Caícvlno Homeunvavlor

a ouruno :m: cum ::camas

001mm as
tendências em
quartos citadinos.
São as últimas
pmpostas de marcas
contemporâneas
pensadas para
utilizadores que
prezam a diferença.
YEXYO: vEraEsA MAFALDA
POVOS: CED4DAS PELAS MARCAS
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ESTILO INDUSTRIAL
EIvI ESPAÇOS

ADAPTADOS A
VIDA DOMÉSTICA

ESSÊNCIA URBANA
Eis um VÍSUOI coníemporàneo

de fone lendéncIa uvbona que
pode ser adoptado c: utilizadores
de vários gerações A cama Bet

!em estruruvo em modem de
nogueira e cabeceira esrorodo

em pele. aquI preta, ou em
vacina de acordo com o gosto

O conjunvo do marco espanhola
Treku enquadre-se num esIIIo de
vida descontraído, mos exIgeme

do pomo de visto do design
e do qucüdode dos mclenais.

No Quem) Solo.

oumno zon :meu DZCcIeA/;AO

FÁBRICA
Num espaço

que vera sIco uma
unidade induslvicl.
nasceu um quarto

dominado DeIos
grandes volumes.

caso do como Bravo.
AZUI e branco SCO

os tons dominantes
o pvopovcioncvem

um cIImc de
grande seIenIdcde.

por contvcponto
à natureza mais

ausverc do espaço.
No Inferlolmc

SIMFLICIDADE
Aqui se mosirc
um exemDIo de
como menos é mais.
Um espaco de uma
simpucidode exirema,
mos pveenchido com
elememos-Chove,
o que permite ao
seu uiilrzcdor dele
usuvruil com todo o
conforto O mobiIióIio
em madeira natural
mantém-se muílo em
voga nesta estaçco e
pode se¡ umlzado em
Iodo o tipo de peças,
No Boconcept.
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ALTERNATIVO A cama Legumx,
da Zonoüo, com cabeceira

esvofado em poüuvelano
e pés em aço cromados o preto.

e DIOÍOQOHISIO deste quarto.
Deicnhes como as vivas de

couro em tormclo de cinto
no cabeceira impvimem
modernidade e um cariz

alternativo. No Quarto Sala.

TEND/ÊNCIA:
MOBILIARIO çoM

MULTIFUNÇOES

CORES DA ESTAÇÃO Outro
proposta plena de eWemenms
versútek, mobiHúrIo em
leno que pode personukizcr
diferentes ambientes e uma
como em sommler onde
se destaco o conforto do
seleção têxtil. com cores
muim em voga neste inverno.
[lc Bróste, na Ganery House
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