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MAG’

O PODER DA LUZ!

O CLÁSSICO VOLTA SEMPRE!

COR PANTONE 2021!

COR
DO ANO!

Cor do Ano 2021 Pantone.



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!

2021
COR PANTONE

FRAME COLLECTION



Uma história que já começou há mais de 20 anos! 
A Cor do Ano Pantone, tem influenciado, ao longo 
destes anos, o mundo da criação e das vendas. 
Influencia o mundo da moda, do desenvolvimento 
do produto, da decoração, do design industrial, do 
design gráfico e muitas outras áreas que vivem de 
tendências.
2021 trouxe-nos uma dupla! Uma dupla de 
esperança e felicidade! O Cinza Cintilante, prático e 
sólido, e o Amarelo Iluminado, caloroso e otimista!
Uma dupla que representa força e positividade, 
tudo o que precisamos para enfrentar este novo 
ano!

PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 
13-0647 Illuminating, duas cores independentes 
mostram que elementos muito diferentes podem 
unir-se para se apoiar, esta é a melhor forma de 
compreender a dupla da Cor do Ano Pantone 2021. 
Prática e sólida, ao mesmo tempo calorosa e 
otimista, esta união de PANTONE 17-5104 Ultimate 
Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating representa a 
força e a positividade. É uma história de cores que 
envolve sentimentos mais profundos de respeito 
como uma promessa ensolarada e amigável.



FRAME COLLECTION

“A união do resiliente Ultimate Gray com o amarelo 
vibrante Illuminating expressa uma mensagem de 
positividade apoiada pela força e moral. Prático e 
sólido como uma rocha, ao mesmo tempo caloroso 
e otimista, esta é uma união de cores que nos 
passa resiliência e esperança. Precisamos de nos 
sentir encorajados e encantados; isso é essencial 
para o espírito humano.”

- Leatrice Eiseman, Diretora Executiva do Pantone 
Institute

A união de PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + 
PANTONE 13-0647 Illuminating aponta para a 
necessidade inata de querer ser visível, de ser visto 
e de ser reconhecido, de ter as nossas vozes 
ouvidas. Uma composição de cores cujos laços 
entre o insight, inovação e intuição, com respeito 
pela sabedoria, experiência e inteligência, inspiram 
a regeneração, forçando-nos na direção de novas 
formas de pensar e novos conceitos.



Color of
the Year
2021

13-0647
Illuminating

17-5104 TCX
Ultimate Gray

O processo de seleção da Cor do Ano Pantone 
requer escolhas bem cuidadosas e muita análise 
de tendências. Para chegar à seleção, ano após 
ano, os especialistas em cores da Pantone no 
Pantone Color Institute vasculham o mundo em 
busca de novas influências de cores. Isso pode 
incluir a indústria do entretenimento e filmes em 
produção, a moda, todas as áreas do design, etc. 
As influências também podem surgir de novas 
tecnologias, novas matérias primas, texturas e 
efeitos que afetam a cor.



”Sabe qual a verdadeira
razão da maioria
das pessoas gostar
de estar em espaços
amplos e luminosos?“

FRAME COLLECTION

O PODER DA LUZ





2021 promete ser um ano de luz! Mas sabe qual a 
verdadeira razão da maioria das pessoas gostar de 
estar em ambientes amplos e luminosos? A luz e o 
espaço dão uma sensação de conforto, segurança e 
atividade.
A luz e amplitude de um espaço também pode dizer 
muito de quem o usa. Pessoas mais espontâneas e 
alegres, com uma energia extraordinária dentro de si, 
vão sempre procurar trazer mais luz aos seus espaços.

FRAME COLLECTION

LUZ!
O PODER DA





Como deixar o seu espaço mais amplo e luminoso? Confira as nossas dicas:
1º - Esqueça o contraste entre o claro e escuro;
2º - Portadas/Janelas bem grandes;
3º - Uso de cortinas claras que deixem passar a luz;
4º - Opte pelo uso de cores claras nos móveis e decoração;
5º - Deixe os estampados ou texturas para os pormenores;
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Apesar de nem todas as pessoas preferirem a 
abundância de luz nos seus espaços interiores, é 
certo que a maior parte pretende ter os 
ambientes bem iluminados, principalmente com 
luz natural, pois é muito benéfica para a saúde e  
ajuda-nos nas actividades que realizamos dentro 
de casa.



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.

fa
ri

m
ov

e
.p

t



fa
rim

ove
.p

t



Clássico é eterno e nunca sai de moda. Na 
decoração e arquitetura a premissa também vale e 
por isso, o estilo clássico faz tanto sucesso até hoje. 
Quem escolhe esse tipo de decoração está em 
busca de ambientes sofisticados e elegantes, que 
remetem aos antigos palácios europeus.

O mobiliário clássico existiu ontem, vive hoje e 
permanecerá amanhã... Continuaremos a vê-lo... 
Simplesmente porque são peças eternas no tempo, 
ficam para todo o sempre. Umas existem 
remodeladas, outras são novas e correspondem 
àquela linhagem, desenho, estrutura tão típica, 
aliada aos materiais e inovações de hoje.

O Clássico
VOLTA SEMPRE !



Chegou a hora de despertar o seu estilo intemporal! 
Longe de ser antiquado, o estilo clássico dá ao seu 
interior um toque romântico, e, ao mesmo tempo, 
moderno. Aqui, o caráter sedoso dos materiais e a 
delicadeza das linhas são embelezados pelos tons 
contrastantes. E eis um estilo que não envelhece!
Com móveis marcantes, uma paleta de cores 
discreta e revestimentos de luxo, esse tipo de 
composição nunca sai de moda e pode ser 
aplicado em diversos ambientes — tanto nos 
espaços internos, quanto nos externos. 

Uma das tendências deste ano é realmente o 
rebuscar aquilo que já foi visto com outros olhos. 
Deste modo, voltamos a ver nas luzes da ribalta os 
grandes clássicos. E quando falamos de grande 
clássicos, falamos, naturalmente, da sala de jantar 
Fénix, com o seu toque elegante e acabamentos 
requintados. 
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