
- , 2»
ñWNosso CORPO",

'RD
_ PORTANIEOÍÍ

_a
.

v . ,MOTVAÇÃ _ARA o .-
'b 'CONSELHOS DA ¡NVESTÍGADBRÂ MÍCHE

L cA QUIS SER' UM sx ru

gi» óRIÁD HME MAE -
*Y--awi 1;)

«NÍLÉÀ 'M' “kk K ê

Ely

xiii,

íg/À'
À'



DESIGN
DE CASAS DE BANHO:
CUIDAR DO CORPÓ E DA EENTE
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Nuit: tscura. Chzga aum¡ Iltpuíf
Iielmtühtlzrtrbnllwqwatieixou
atum. Hoje nem tempo teve tia
ir ao gbubío. Haven¡ (ligo malhar
que un¡ banho quente naun¡ (bucha
reparado#
Con¡ o:nível: de :vn: a que estouro:
exporta: thilritnnnltc, em cnuíria
pad: :tr ¡nmlrfnqlumtc da que
dazjnrícmnx. Unmrmlilhuh que
na: ' ' ' '
n equipamznla d: tarada banha, m¡

tzntnliw¡ d: !vmaren: espaço ma::
confortável zftalciamrl.

Se ,a adiou porvánns vezes a remodelação aa
sua usa de banho e su' a alturn certa
pm voltar n pôr o assunto no topa da um de
pnmdldes
Añml, todos querunosvrvermans e melhur Is

áreas íxmmas da casa Senumcs necessidade
ao espaço de Evasão que essas áreas nos pm
pormmum No segunmmto desleracnochxo, ss
::sus debsnho são àpumos espaços de refúgxa
e ba-rhenar
Um espaco renovado e um¡ seleccâa certa
aos eqmpamentos poae ser a oportumdade
que rantav. para rellxnr, cuxdnr do ::mp0 e d¡
mente, sem sair d¡ mumldade d¡ sua casa
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Rnndmnm m¡ um¡

Alem da cerâmma, mam-tus nnlnnxs como a
peam e u mannore conquxstaxum um..
unensndãu de opções ae cores e desenhos que
os mantátn na !mhz da armte aos reveshmem
lospara casas debanho
Eles respondem ao desnñn ae nos envolva'
numa mamma ae sanfona, propmanao um
amments de equmbno nharmmna que fncxlnhs
a smsaçãu da sem. .arqueprounamosnesta
dwnsão aa casa
o design aos equxpammbas. e aa gmmhdlde
aos materms ae casa de namo. e por este mo-
two bmdencnlmenle mxmmahsm na estenca,
mas neo nas texturas e m nobrezn dos mnte-

Amscamo-nos a me: que os espaços de casa
de banho dmxamm de ser local: .sseouoos,
“bnncos xmaculados”, para tem¡ na gmehca
aos matenms o seuponto forte

' as peam namnl, e o seu auzae
manto em alguns ossos com a mudem, como
se vê na úlhmz colecção aa mam Neutra, e
um testemunho disse mesmo

nnnozagm euanaua
n dxñcxl reslmr ao ¡mpeto ao nvmco da tec-
nologm que os dzsxgners tem no dnspor pan
mavnr nos equnpamentos ae clsl debmho As

¡rmenms ae htdrmnzssngnn. pur exemplo_
deuum de ter só as lrndmmnms smdls ae ar
Podem ter pequenas fendas úummndas com
led, ae nnae vêm os Jacto: de agua que nos

em senur ¡ numa sessão de en»
mmaxpm, sem :mr de casa
E um avanço na soñshcução que está vnsivel
no modelo “Hxdrolme" aa Teuco
n m ' de mnotomtsaaaesaurenos
as Exu: para uma enorme ¡moraaae ae ess
co a Accrmeçarnu form¡ como desenhnmos
o espaço ao tavatona, porexeanploma coleçlo-- m1 free to composse" aa Axor

Gmnlumhçõn em npaçarptqumu

Esta »tem o cammha pm o nasummlo ae
soluções compactas
Equacnone um¡ cabme ae sauna em espaços
que a psmas não senlm útens pela dnnensão
relztrvammte reduzida e têm Num um»
mimmo pudesse pmuepr a colocação ae um¡

sauna ¡ndwnduul
Um aos novas madelas que vimos recente.
mente emmaio. no Salão ae casas ae banho.
o“InIp¡ B". aa Duravnt. com 12mm an. e o
testemunho desta nwa reahdade
o “Znlpx B" p ode-se montar e desmonta: flu]-
mente A mnrcn publxcxta que e' um m
Ideal pur¡ quem estxver numa cas¡ nrrendada.
,a que pode lavrar cnnsxgo a cnbme quando es»
me: ae mas
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Showroom Praceta Josélãplfilno deAbNu,
n °4 marcam sob consulta)
2770-094 Paço deArcos
Tel 2144¡ H 10
www. unomlzuom
www. acebooltcom/Qurtasala
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