
DEZEMBRO 2021

FURNITURE - TRENDS - DECOR

www.farimovel.pt

MAG’

DECORAÇÃO DE NATAL

OPEN SPACES EM TONS NEUTROS

ESPAÇO SOCIAL ARROJADO E DE TONS NEUTROS

 NATAL
DECORAÇÃO DE ÚLTIMA HORA!



O espaço social é o coração da nossa casa. É lá que recebemos, que desfrutamos do 
nosso tempo livre, que convivemos, partilhamos momentos e deliciosas refeições… Neste 
sentido, faz todo o sentido apostar no bom trabalho de profissionais experientes e 
talentosos, que saberão tirar partido da melhor maneira de cada ângulo. É um trabalho 
que fará toda a diferença e que o fará sentir verdadeiramente em casa, feliz e com a 
missão de sonho cumprido! Afinal de contas, percebemos mais do que nunca, que a 
nossa casa é o nosso templo, por isso, cuidar dela é meio caminho andado para a 
nossa felicidade e bem-estar emocional e físico.

Agora que o Outono começou e os dias mais frios não tardarão a chegar para ficar, a 
nossa casa, em especial a nossa sala de estar, volta a ser o lugar mais apetecível para 
se estar no quentinho, no conforto de uma manta, com um bom livro numa mão e uma 
bebida quente na outra.

ESPAÇO SOCIAL
ARROJADO E  DE  TONS

NEUTROS

FRAME COLLECTION



O mobiliário, simples mas de grande qualidade onde o design vai à inspiração 
contemporânea para obter um ambiente acolhedor, doméstico. Esta é uma sala 
convidativa, calorosa, com um ambiente familiar, que não dispensa a elegância!

A composição proposta pela Farimovel Furniture agrupa um móvel tv ao centro, uma 
estante repleta de arrumação e ainda um móvel bar que dará o suporte perfeito para 
os momentos de convívio com a sua família e amigos!

Um derrame de luz natural na sua sala fará com que o espaço pareça maior, mais 
bonito e arejado. Por isso mesmo, se dispõe de uma grande janela para o jardim, para 
uma varanda ou directamente para a rua não a desperdice! Não a oculte atrás de 
cortinas… and let the sunshine in!



FRAME COLLECTION



A mesa de café ou mesa de centro deve ser escolhida em função do uso que lhe vai 
dar. Se tem uma sala de estar familiar, opte por uma mesa mais sólida e estável com 
superfície em madeira, por exemplo. Por outro lado, se a mesa servir uma função mais 
decorativa, pode explorar outras opções como superfícies envidraçadas, espelhadas ou 
em tecido. O material também dependerá sempre do tamanho e estilo da sala. Uma 
sala de estar pequena beneficiará de uma mesa em vidro ou em acrílico, materiais que, 
pela transparência, pesarão menos no espaço. Numa sala onde a arrumação nunca é 
demais, uma mesa de centro com espaço interior de arrumação é a ideal! Veja, por 
exemplo a opção acima que a Farimovel Furniture proporciona. 



FARIMOVEL FURNITURE

”A decoração e o design de
interiores têm conquistado
cada vez mais pessoas, nos
últimos anos. Existe, de 
facto, uma maior 
preocupação para cuidar
da casa, criando harmonia
e conforto.”
OPEN SPACE EM TONS NEUTROS,  COM DETALHES VERDES





FARIMOVEL FURNITURE

A decoração e o design de interiores têm conquistado cada vez mais pessoas, nos últimos anos. 
Existe, de facto, uma maior preocupação para cuidar da casa, criando harmonia e conforto. Mas 
sabemos que não temos todos as mesmas sensibilidades e dotes, devemos procurar um 
profissional especializado na área, que fará uma análise do espaço a remodelar, encaixando os 
seus gostos e desejos, tendo em conta o tipo de espaço, luz e o que existe. Esse tal “olho clínico” fará 
diferença no resultado, porque o especialista sabe melhor do que ninguém tirar partido do que 
existe e escolher os novos elementos, equilibrando tudo da melhor forma.

O open space é uma solução de configuração do espaço cada vez mais usada nas casas 
modernas. Num open space, a cozinha, a sala de estar, sala de jantar e até o quarto surgem 
integradas, embora lhes sejam preservadas a identidade e a funcionalidade. Este arranjo gera uma 
atmosfera mais arejada, iluminada e optimizada, ideal para um estilo de vida contemporâneo. 

OPEN SPACE
EM TONS NEUTROS,  COM

DETALHES VERDES



O enfâse está no quarto!
O quarto é sempre um bom assunto de conversa e que suscita interesse de todos, uns por uns motivos, outros por 
outros. Mas hoje quisemos nos focar apenas numa peça essencial do nosso quarto: a cabeceira de cama. Este tem 
um papel preponderante do ponto vista decorativo, mas também de conforto. 

Há vários tipos de cabeceiras de cama: madeira, ferro, almofadadas ou ideias opções alternativas DIY, como 
tapeçaria, pintura, tiras de madeira, livros, janelas, portadas, enfim entre muitas outras opções. No meio de tanta 
escolha decidimos dar ênfase apenas às cabeceiras de casal estofadas, já que são as mais confortáveis de todas, 
quando dormimos ou quando nos queremos encostar para ler um livro por exemplo.  A cabeceira da cama ajuda a 
dar identidade ao quarto, veste e reveste esse lado da parede e consequentemente adorna toda a divisão.

Num quarto de tons neutros, os apontamentos verdes na cabeceira estofada dão vida e caráter ao amplo espaço 
deste open space apresentado pela Farimovel Furniture. 



A cómoda é aquele móvel que pode não estar presente num quarto mas, quando está, é 
realmente útil, pois proporciona mais espaço de organização que ajuda a manter o 
ambiente mais livre de confusão.

As cómodas podem fazer parte de um conjunto com as camas e as 
mesas-de-cabeceira, no que chamamos quartos completos, ou diferentes, para dar mais 
dinamismo ao ambiente. Só se consegue prescindir da cómoda em duas situações – 
quando há um excelente sistema de arrumação de apoio (como um closet generoso) ou 
porque não há mesmo espaço no quarto, e é preciso fazer escolhas.

A cómoda suspensa apresentada pela Farimovel Furniture é uma ótima opção para quem 
quiser inovar no seu quarto. Em madeira de tons neutros mas com detalhes em lacado 
verde torna-se uma peça de decoração que salta à vista no seu quarto mas não deixa 
de ter a sua funcionalidade tão própria. 



Em 2021 a Farimovel Furniture apresentou várias peças da sua Frame 
Collection com um design marcante, inovador e contemporâneo. Nesta 
coleção encontrará com certeza as peças ideais para decorar todos os 
espaços da sua casa, mesmo que esta seja um open space. 

Deixe-se inspirar pelo design, conforto e qualidade desta coleção e 
informe-se junto da equipa da Farimovel Furniture como e onde 
encontrará a opção ideal para a sua casa em 2022. 



Se há pessoas que, lá para Agosto, começam a contagem decrescente para fazer a árvore de Natal, outras 
há que acham sempre que vão muito a tempo até repararem que estão a dias do Natal e a casa ainda não 
tem o pinheiro montado, uma única vela a aquecer o ambiente ou sequer o sapatinho para as prendas. Este 
artigo é para todos os nossos leitores que, ora por falta de tempo ora por terem uma “costela de Grinch”, não 
decoraram a casa, mas estão agora a pensar melhor no assunto e chegaram à conclusão de que não era 
mal visto se pusessem mãos à obra para tornar os dias de festa mais especiais.

Faz parte desta última categoria? Tem vontade de decorar a casa, mas sem se meter em grandes trabalhos 
ou despesas? O seu tempo escasseia e precisa de soluções rápidas e eficazes? Então, acompanhe-nos. 
Trazemos algumas sugestões de decoração de última hora para todos os distraídos, os ocupados ou… os 
preguiçosos.

DECORAÇÃO DE NATAL
DE ÚLTIMA HORA!



1. Velas!
Mais simples é difícil. Porventura, até já tem velas a decorar a casa, mas para as tornar mais natalícias, pode 
comprar suportes festivos e/ou apostar em velas com cores alusivas à quadra como o dourado, o prateado, 
o vermelho ou o verde.

Se já tiver suportes e não quiser comprar outros, personalize os que tem com fitas (de cetim ou em juta) ou 
com um cordel que prenda ao suporte uma folha de pinheiro, um azevinho ou até um pau de canela. Há DIY 
(Do It Yourself) muito criativos e simples no Pinterest. Dê uma espreitadela!

E como o cheiro também conta na decoração, procure nas superfícies comerciais velas cujos aromas 
remetam ao Natal.

2. Plantas natalícias!
A palavra “poinsétia” é-lhe familiar? Não? E “estrela-do-natal”? Já lhe diz qualquer coisa? As famosas flores 
vermelhas encontram-se facilmente nas floristas durante a época de Natal. Leve-as para a sua casa e encha 
o ambiente de cor!

O azevinho é, claro está, outra opção. Coloque-o numa jarra bonita num ponto de destaque na sua casa. 
Pode escolher só os galhos com os frutos vermelhos ou aproveitar também as folhas.

E por falar em folhas, por que não decorar com folhas de pinheiro? São bonitas e têm um aroma delicioso e 
muito natalício.

As plantas e as flores podem ser colocadas em jarras ou vasos, usadas para centros de mesa ou sob a 
forma de coroas. Dê asas à sua imaginação!



3. Ramos com ornamentos decorativos!
Se não vai fazer a árvore de Natal, pode pôr em prática a ideia ilustrada nas imagens baixo. Precisa, apenas 
de uma ou mais jarras, de alguns ramos e de enfeites. Afinal de contas, as decorações que se destinam à 
árvore também podem servir outros propósitos bem mais simples e, neste caso, minimalistas. Aliás, fazer a 
árvore não o impede de usar os ramos noutras partes da casa em jeito de “mini árvores de Natal”.



4. Pinhas!
Plantas, ramos e, agora, pinhas. Pode apanhar as 
pinhas num passeio pelo meio da natureza ou 
comprá-las nas mais variadas lojas. Coloque-as 
dentro de jarras transparentes, em pratos decorativos, 
em cestos ou em caixas de madeira rústicas, por 
exemplo. Pode, ainda, fazer arranjos, misturando-as 
com bolas de enfeitar a árvore, velas e algumas folhas 
de pinheiro e até pintá-las de dourado, prateado ou 
de branco para simular o efeito da neve. 

5. Uma árvore de Natal alternativa!
Sejamos sinceros: uma decoração de Natal sem 
árvore fica incompleta. Porém, não tem que comprar 
uma árvore enorme e um sem-fim de enfeites. Pode 
privilegiar uma árvore de Natal mais pequena que dê, 
por isso, menos trabalho ou surpreender todos com 
uma árvore de Natal com um estilo mais alternativo 
como a árvore com estrutura metálica da imagem 
acima.

6. Luz, muita luz!
No Natal, não pode faltar muita luz em cada casa, 
literal e metaforicamente. As grinaldas com luzes são 
uma excelente forma de iluminar o ambiente e tornar 
a atmosfera mais acolhedora e intimista. Pode 
colocá-las em torno de portas, de janelas ou de 
espelhos, sobre os móveis, dentro de jarras 
transparentes como se de candeeiros improvisados se 
tratasse ou usá-las nos seus arranjos.

As grinaldas de luzes, tal como vemos nas imagens 
acima, podem, ainda, ser dispostas na parede de 
modo a assumir formas distintas como a de uma 
estrela ou de uma árvore de Natal.

7. A comida como decoração!
Apostamos que cresceu a ouvir dizer que “com a comida, não se brinca”. E é verdade. Então, mas o que é isto 
da “comida como decoração”? Não estamos a sugerir que desperdice, mas pode arregaçar as mangas e 
cozinhar deliciosos biscoitos de Natal. Depois, é só colocá-os em frascos, enfeitar os frascos e usá-los para 
decorar espaços como a cozinha ou a sala de jantar. Pode até já comprar frascos ou latas com desenhos 
natalícios. Para o resultado ser ainda mais bonito, use cortadores de biscoitos de Natal (em forma de estrela, 
pinheiro, anjo, etc.) e decore-os com glacê. Uma coisa é certa: eles não passarão despercebidos. Além do 
mais, o cheirinho a biscoitos acabados de fazer é inigualável… !

As casinhas de gengibre – que não são tradição em Portugal, mas podem começar a fazer parte do seu 
Natal – são também saborosas e decorativas!



8. Mudar os têxteis!
Os dias são frios e curtos e a vontade de ficar pelo sofá, entre mantas e almofadas, adensa-se. Trocar a 
capa de uma almofada não demora sequer um minuto e, pela altura do Natal, pode criar ambiente na sua 
sala de estar através de uma mudança tão simples quanto esta. As almofadas não têm, necessariamente, 
que ter padrões alusivos ao Natal. Podem, simplesmente, exibir cores que nos remetam para esta altura do 
ano, padrões mais versáteis e transversais a outras épocas como o xadrez ou serem num tecido quente 
como o veludo ou a lã. Não se esqueça das mantas que dão sempre aquele toque de conforto extremo.



9. Bases de madeira!
As bases de madeira são um óptimo suporte para os petiscos ou decorações natalícias. Existem à venda em 
várias lojas, mas também pode pedir à pessoa que lhe fornece a lenha para lhe cortar uns pedaços mais 
finos (mostre a imagem para que se perceba exactamente o que pretende). Não espere umas bases tão 
polidas quanto as que se compram em loja. No entanto, o ar tosco e rústico é igualmente bonito na sua 
simplicidade e pureza, para além de que, em casa, pode aplicar-lhes um tratamento ou pintá-las de outra 
cor.

10. Calendário do advento!
No seu supermercado do costume, encontra, certamente, calendários do advento de marcas diferentes. Faça 
as delícias da sua família e pendure um em sua casa. É decorativo e delicioso! 



DREAMS
Collection

Com a Dreams, poderá sonhar e realizar
o que um dia pareceu tão distante…
Dreams, uma incubadora de sonhos!
O novo conceito de sonhos. De cariz
moderno, ousado e inovador.
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