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SALA DE JANTAR
REPLETA DE TRANQUILIDADE!

Se gosta de reunir a sua família e amigos em torno de uma refeição 
acolhedora e num ambiente confortável, então, este artigo é para si. 
Além da mesa, existem muitos outros móveis e detalhes que deixam a 
decoração da sala de jantar completa. A escolha da cor é um dos 
aspetos mais importantes para este ambiente. Afinal, ela é a base que irá 
interligar com as peças que, mais tarde, irão integrar o ambiente e ainda 
responsável por proporcionar todo o clima.



FRAME COLLECTION



O azul é uma cor conhecida por levar tranquilidade para os ambientes. A sala de 
jantar, um espaço que necessita de calma e aconchego. Pensando assim, não 
poderia haver melhor dupla, certo? E é isso mesmo: a cor leva a atmosfera ideal 
para que as refeições do dia sejam aproveitadas da forma que merecem. 
Simplicidade sim, elegância também. Essas são as coordenadas da sala de jantar 
que apresentamos hoje da Frame Collection da Farimovel Furniture. Bonita e 
aconchegante, a sala de jantar com detalhes azuis é uma aposta diferente para a 
sua casa. Quando coordenado com o tom de freixo claro, os detalhes do estofado 
azul criam um contraste harmonioso que define também a personalidade do 
espaço!
Para além da harmonia criada pelas cores neste ambiente da Farimovel Furniture, 
está bastante marcado o conforto dado pelas cadeiras estofadas. Além de 
esteticamente serem mais bonitas, potenciam um maior bem-estar... Sabe aquela 
sensação de desconforto, quando estamos sentados numa cadeira dura? Com as 
cadeiras estofadas não terá esse problema.  



A VERÃO!
QUARTOS QUE CHEIRAM

Hoje apresentamos-lhe um quarto que transmite frescura e cheiro a Verão!
Com um toque de criatividade e inspiração, o nosso quarto poderá ser um lugar único, 
pessoal e importante em nossa casa, e tornando-se especial quando conseguimos tirar 
todo o proveito do seu espaço e dos seus elementos. É um lugar onde procurámos o 
silêncio para relaxar ou trabalhar. Assim sendo, os quartos tendem a ser mais acolhedores e, 
acompanhando esta tendência, o design veio contribuir para o aumento da qualidade e 
do conforto destes espaços.



Com a chegada do calor é necessário reorganizar 
a casa, principalmente os espaços mais íntimos que 
fazem parte do nosso dia-a-dia. Use e abuse das 
cores mais frescas, como o bege, branco e azul. 
Estes vão ajudar a tornar a decoração mais fresca 
e criar um efeito mais relaxante e tranquilizante. 

A Farimovel Furniture apresenta na Frame Collection 
algumas opções para o seu quarto nesta época 
mais quente do ano. A mistura entre os tons azuis e 
beges resultam num ambiente harmonioso e fresco, 
remetendo-nos automaticamente paras as 
temáticas do mar. O seu mobiliário de linhas 
minimais traz ao espaço uma leveza que torna o 
ambiente oticamente mais amplo. 

Tire o máximo proveito do espaço do seu quarto. 
Se há coisa que sabe mesmo bem na vida é 
enfiar-se na cama e sentir o conforto… Por isso 
sonhe alto… e veja a vida em grande no seu quarto. 
Não poupe no conforto, porque todos sabemos 
que é nesse pequeno espaço que queremos 
recuperar toda a energia para recomeçar, a cada 
dia. 



VERÃO 2021
AS TENDÊNCIAS EM

CORES PARA DECORAÇÃO!

As tendências de verão 2021, reveladas pela Pantone, remetem à flexibilidade e à reinvenção.  
Nesta estação, a tendência em decoração aposta em cores vibrantes, que remetem à beleza da 
natureza. 
Confira as 10 tonalidades definidas pela Pantone que vão garantir uma decoração colorida e 
aconchegante.

1. Marigold. De acordo com a Pantone, este é: “um 
amarelo reconfortante, infundido de laranja dourado, 
que traz uma presença calorosa.” Portanto, perfeito 
para peças de decoração, como louças, toalhas de 
mesa, quadros etc. Se tiver uma cadeira que precisa 
de renovação, aposte nesta cor.

2. Cerulean. Este tom frio de azul, traz serenidade e 
paz. Por ser uma cor clara, combina com qualquer 
ambiente. Então, por que não a utilizar dos detalhes 
decorativos de casa de banho, um dos lugares mais 
relaxantes da casa?

3. Rust. Rust é um tom terroso que nos remete 
imediatamente ao conforto e aconchego. Esta cor 
pode facilmente ser aplicada num puff e fará toda a 
diferença no seu espaço. 



 4. Illuminating. Para a Pantone, este é um tom de amarelo que traz 
alegria e a promessa de um dia ensolarado. Que tal aplica-lo a um 
candeeiro, por exemplo? Dê vida aos ambientes da sua casa!

5. French Blue. Azul é uma cor que agrada quase toda a gente. 
Portanto, pode ser usada em diversas peças de decoração, como 
quadros, parede, estofados. Dê asas à sua imaginação. 

6. Green Ash. Além de trazer frescura, a cor Green Ash acalma. Por 
isso é perfeita para colocar em móveis do quarto ou em roupas de 
cama nessa cor. 

7. Burnt Coral. Segundo a Pantone, “Burnt Coral é um convite 
expressivo e sociável.”, ou seja, tudo o que precisamos em 2021. 
Então, aposte em pelas de decoração que tenham esse tom rosa 
alaranjado. 

8. Mint. É uma cor refrescante mas também restauradora. A cara 
deste verão! Consideramos a cor ideal para aplicar em cómodas, 
cadeiras, bancos, etc..

9. Amethist Orchid. Uma cor que tem tudo a ver com a natureza, 
sendo o tom intermédio entre a pedra ametista e a orquídea. No 
entanto, por ser uma cor forte, o ideal é criar pontos de cor na 
casa. 

10. Raspberry Sorbet. Forte e vibrante, esta cor requer um pouco de 
cuidado na hora de usar na decoração. Desta forma, invista em 
peças únicas, como poltronas ou almofadas. 



SENSES
Collection

Detalhes requintados que respiram 
simplicidade e sofisticação, SENSES 
COLLECTION reflete um estilo de vida 
pautado pela inovação e modernidade.
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FRAME COLLECTION

”Elementos naturais na 
decoração são uma forma 
deliciosa de incorporar a 
natureza nos interiores da 
sua casa, criando ambientes 
harmoniosos, relaxantes e 
acolhedores. “
SALA DE ESTAR FRAME COLLECTION





FRAME COLLECTION

Elementos naturais na decoração são uma forma 
deliciosa de incorporar a natureza nos interiores da sua 
casa, criando ambientes harmoniosos, relaxantes e 
acolhedores. Podem ser usados em todas as divisões, 
nomeadamente na sala de estar! Seja qual for o estilo 
arquitetónico ou decorativo da sua casa, 
independentemente da estação do ano e do sítio onde 
vive, as flores e as plantas serão sempre uma excelente 
opção para decorar e criar ambiente. Para além das 
características que os seus olhos podem desfrutar, o 
recurso a plantas naturais permitir-lhe-á, ainda, utilizar 
um outro sentido que mudará a forma como observará 
as sensações que a sua casa desperta: o olfato. 

SALA DE ESTAR
COM ELEMENTOS NATURAIS !





FRAME COLLECTION

O VERDE
O EQUILÍBR IO ENTRE CLARO E  ESCURO,

CALOR E  FR IO!

Não existem regras sobre a utilização de flores e de plantas dentro de casa, uma vez que 
são extremamente versáteis. A nossa dica é que siga a sua intuição e, claro, inspire-se no 
exemplo que lhe damos desta sala de estar da Frame Collection, apresentada pela 
Farimovel Furniture. 



O verde é a cor que pontualiza o equilíbrio entre claro e escuro, calor e frio. Traz para o 
ambiente uma sensação reservada e repousante. Simboliza o bem-estar, a saúde, frescura, 
esperança, segurança, equilíbrio, juventude, tranquilidade e suavidade. Não tenha medo na 
hora de apostar no verde. Esta sala de estar da Frame Collection mostra-lhe como a 
combinação do verde com a madeira de freixo mais escurecido pode ficar harmonioso. 
Aqui completamos com um sofá também ele em tons de verde e várias plantas que 
permitem a fluidez do ambiente, com o toque da natureza, mesmo se a sua casa for 
citadina!  



UMA PLANTA
PARA CADA SIGNO DO

ZODÍACO!

Dizem que os astros influenciam cada aspeto da nossa vida. Da decoração ao humor, o momento 
do nascimento traça linhas gerais de personalidade comuns às crianças desse dia. Será?
Hoje quisemos tentar saber qual a planta certa para cada signo ter em casa e usámos as 
características psicológicas de cada um para fazer a escolha. Veja se acertamos na escolha para o 
seu signo: 
1 – Leão. Este é o signo mais exuberante e narcisista do zodíaco e gosta de chamar a atenção. Por 
isso escolhemos para o Leão a Calathea Medallion, uma planta cheia de energia e vitalidade, com 
um crescimento rápido e com uma imagem impactante que nunca vai passar despercebida em 
casa, como os leoninos gostam. 
2 - Virgem.  Para os inteligentes e organizados virginianos escolhemos os Jarros. Pensamos que estas 
plantas conhecidas pela sua simplicidade e distinção encaixam bem na filosofia prática de Virgem, 
o signo mais inteligente do zodíaco. 
3 – Balança. Os nativos de Balança são sensíveis, sofisticados e muito equilibrados, valorizando 
muito a paz e o equilíbrio. E para eles escolhemos os Fetos que são plantas muito antigas, já que os 
nativos de Balança prezam muito a longevidade dos elementos que os rodeiam. 
4 – Escorpião.  Para os nativos de Escorpião escolhemos o Anthurium Clarinervium. Esta planta é um 
pouco exigente, precisando de cuidados de humidade e temperatura, mas as muitas variedades 
da espécie são sempre donas de grande elegância e ficam perfeitas em ambientes interiores 
requintados, como gostam os escorpiões. 

5 – Sagitário. Os sagitarianos são audazes e adoram viajar. A sua mente é 
aberta e estão sempre dispostos a tentar e a mudar, seja qual for o 
objetivo. Para eles escolhemos a Dracaena marginata, uma planta com um 
toque exótico, mas pouco exigente, que se adapta bem a muitos 
ambientes.



12 – Caranguejo. Terminamos com Caranguejo, um signo de pessoas 
carinhosas, sensíveis e românticas. Por isso a nossa sugestão é a planta 
corações-emaranhados, que vemos na imagem, na prateleira superior à 
direita. esta planta leve e delicada é muito romântica com as suas 
folhinhas e forma de coração.

8 – Peixes. Os nativos de Peixes são intuitivos, calmos, espirituais e muito zen. 
Para eles escolhemos uma planta que transmite essa serenidade – a 
alfazema. As flores roxas transmitem serenidade e espiritualidade e o seu 
aroma não poderia ser mais calmante. Uma planta perfeita para criar o 
ambiente exato para Peixes se sentir bem em casa!
9 – Carneiro. Agitados, fogosos e muito impacientes, os nativos de Carneiro 
não têm a pacatez necessária para grandes exigências. Além disso gostam 
de andar de um lado para o outro e por vezes são distraídos. Para eles não 
podíamos escolher uma planta que exigisse muitos cuidados, por isso a sua 
planta não podia deixar de ser um cacto ou uma suculenta, pois claro!

10 – Touro. A característica mais marcante dos nativos de Touro é a sua 
resiliência. Eles são leais, cuidadores e muito, muito teimosos. Por isso 
escolhemos para eles a Sansevieria, ou Espada-de-São-Jorge. Esta planta é 
tão teimosa e confiável como Touro e prospera mesmo ao enfrentar 
dificuldades. Além disso cuida do ambiente onde cresce, tal como os 
Taurinos.
11 – Gémeos. Os nativos de gémeos são instáveis e mudam de ideias com 
muita facilidade. Há até quem os acuse de ter duas caras, mas nós achamos 
que eles têm dois lados. Para eles escolhemos o Hibisco ou rosa-de-saron, 
que tem duas essências – de dia exuberante e festiva, de noite fechada e 
discreta, exatamente como muitos geminianos.

6 – Capricórnio. Ambiciosos, disciplinados e muito pacientes, são assim os 
nativos de capricórnio e para eles escolhemos um Bonsai. Estas pequenas 
árvores podem não precisar de jardineiros profissionais, mas requerem 
todas as capacidades deste rigor dos Capricornianos para serem bem 
sucedidas, tanto no seu crescimento e formação como na sua manutenção. 

7 – Aquário. Para os excêntricos do zodíaco escolhemos a Spindapsus 
Njoy, uma planta diferente e muito interessante. É uma planta trepadeira, 
com folhas permanentes verdes escuras com marcas brancas e cremes 
que fica com um ar um pouco desordenado, se não tiver apoio. Ela nunca 
passa despercebida e vai muito bem com a personalidade forte de 
aquário!
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