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COMEÇANDO NO HALL DE ENTRADA!

A FORÇA DA COR ALIADA AO DESIGN!

A SERENIDADE DO AZUL!

A SERENIDADE
DO AZUL!

O azul na decoração!



O Natal é a época mais mágica do ano! O Natal é um misto 
de emoções!
Crianças a brincar, papel de embrulho rasgado, culinária, 
família, união e recordações. O Natal é o dia mais mágico 
do ano, as crianças não conseguem dormir enquanto o Pai 
Natal não chega, as panelas fazem mais barulho que 
nunca, a casa está mais agitada e o calor do interior do lar 
contrasta com o frio lá fora.
Apesar de todas as adversidades deste ano, que parece 
fazer com que o Natal perca a sua magia, temos de ser 
felizes, agradecidos e viver cada momento intensamente!
A Equipa Farimovel, deseja a todos um Feliz Natal! Um Natal 
com aqueles que gosta verdadeiramente, com as melhores 
sobremesas e com muita felicidade! Celebre a vida, brinde 
as conquistas e cubra-se de esperança!

do AZUL!
A SERENIDADE

FRAME COLLECTION



Se há uma cor que é super usada por todos nós, 
essa cor é o azul. É fácil de usar no design de 
interiores, mas merece ser realçada por outras 
cores! 
O Azul é uma das cores primárias e que está muito 
presente na natureza. É chamado de cor «fria», mas 
pode aquecer qualquer ambiente, quando é bem 
aplicado e combinado, adaptando-se facilmente a 
todos os gostos e estilos de interiores. 
Usar a cor azul na decoração é criar espaços 
tranquilos e agradáveis, já que o azul é símbolo de 
viagem, descoberta, compreensão, profundidade 

de coisas, mas também de frescura, pureza, 
sabedoria, verdade, calma interior, imaginação, paz 
e sonhos. 
Com um estilo de mobiliário «moderno e 
neoclássico», a Farimovel dá inúmeras opções de 
quartos onde os tons de azul combinam na 
perfeição! Aconselhe-se junto da equipa Farimovel 
e encontrará a solução ideal para tornar o seu 
espaço mais sereno!
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Como podemos nomear os diferentes tons de azul?
- Azul celeste: é um tom que tenta aproximar-se à 
cor do céu num dia ensolarado e claro. 
- Azul turquesa: entre o azul e o verde fica o azul 
turquesa, uma cor muito ligada à sofisticação que 
também tem subtons. Entre os tons de azul 
turquesa, estão o azul turquesa brilhante e o azul 
piscina. 
- Azul anil: é o nome de um dos tons de azul mais 
conhecidos, é um azul escuro, próximo do tom dos 
jeans.
- Azul bebé: um tom claro, pouco intenso e bastante 
agradável;
- Azul cobalto: também conhecido por azul Bic, é 
um tom de azul escuro, porém bem vivo.
- Azul marinho: inspirado nos uniformes da Marinha 
Real Britânica, este é um dos nomes de tons de azul 
mais conhecidos, trata-se de um azul bastante 
escuro. 



Combinações do tom de azul:
- Tons de azul com branco, por si só já remetem ao 
tema nautico e, quando incorporados na 
decoração trazem ao ambiente leveza e elegância.
- Tons de azul com cinza, equilíbrio e sofisticação 
são as palavras que definem esta combinação.
- Tons de azul com castanho, transmite ao 
ambiente uma sensação de conforto e 
simplicidade, uma vez que o castanho para além 
de associado a madeira é também associado a 
terra. 
- Tons de azul com rosa, para quem quer dar 
aquela pitada de estilo romântico na decoração. 
Caso queira deixar o seu ambiente ainda mais leve 
e charmoso opte por incluir na decoração paredes 
brancas, pois o branco é sempre bem-vindo na 
combinação entre estas duas cores. 
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”A cor é um detalhe
importante na nossa
vida, evoca expressão,
estilo e identidade!“
A FORÇA DA COR ALIADA AO DESIGN





FRAME COLLECTION

A cor é um detalhe importante na nossa vida, evoca 
expressão, estilo e identidade.
O uso de cores é um procedimento que embeleza e 
harmoniza ambientes. Refletem estilos diversificados e 
atraem energias certas dependendo de como são 
escolhidas e utilizadas. Além disso, as cores alteram 
também as perceções dos espaços. 
Cores transmitem emoções; por isso, ao escolher as cores 
para sua casa, é fundamental pensar no tipo de 
atmosfera que deseja criar para que os tons ajudem a 
conseguir isso.

aliada ao DESIGN!

A FORÇA DA COR





Proveniente da luz, o amarelo incentiva a comunicação, estimula o intelecto e 
abre o apetite, sendo indicado para ambientes escuros em conjunto com uma 
boa iluminação. Esta cor é também muitas vezes recomendada para áreas de 
lazer e convivência. 
Associado ao elemento água, o azul incentiva as pessoas à meditação e 
transmite calma, sendo recomendado muitas vezes para os quartos ou 
escritórios.
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Muito utilizado, o branco é associado à paz e limpeza, sendo considerado 
como uma tonalidade neutra. Desta forma, poderá aplica-la nos mais variados 
ambientes e combinar com elementos decorativos coloridos. 
Já o preto ou cinzento escuro é relacionado muitas vezes com a 
masculinidade, sofisticação e formalidade. Charmoso e elegante, o seu uso 
deve ser ponderado e combinado com outras cores que iluminem. 
Qual é a sua cor preferida? 



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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O hall de entrada não é apenas uma passagem, 
mas a primeira (e talvez última!) impressão que 
ficará sobre a sua casa, refletindo a personalidade 
do proprietário e determinando o estilo dos 
restantes ambientes. É através deste espaço que se 
percebe o estilo da casa e a sua decoração. Não 
importa se é grande ou pequeno, amplo ou estreito, 
o hall precisa estar integrado a tudo na edificação e 
a transmitir a mensagem de boas vindas para 
todas as pessoas que nela entrarem. 
Pense naquilo que os seus convidados vão ver mal 
entrem em sua casa e na imagem que quer fazer 
passar do seu espaço. Apesar da pouca 
importância que por vezes lhe damos, o hall de 
entrada, como o próprio nome indica, é o cartão 
de visita da nossa casa, o espaço que representa 
aquilo que ela tem para oferecer. 

Hall de Entrada!
COMEÇANDO PELO



Qual é a imagem
que gostaria de 
transmitir?

Em geral, a composição é simples: com uma 
consola, um espelho e ocasionalmente algum tipo 
de assento. Para quem tem um dia-adia agitado, 
principalmente com crianças, o hall de entrada 
pode ser utilitário, além de decorativo, onde pode 
colocar os casacos, as chaves ou até as mochilas 
da escola. 
A Farimovel apresenta várias soluções para o seu 
hall de entrada com consolas e espelhos modernos, 
de várias medidas para se ajustar ao espaço 
disponível, com linhas retilíneas, leves, minimalistas e 
acima de tudo intemporais. Não dispense o bom 
gosto na entrada da sua casa!
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