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MAG’

“A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE FICA!”

O NÚCLEO SOCIAL DA SUA CASA!

A COR DO DESCANSO!

 QUARTO
FRAME COLLECTION!

A cor do descanso!



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!

A  COR  DO

DESCANSO!

FRAME COLLECTION



Tem dificuldade em adormecer ou dormir? Antes de tomar comprimidos para dormir, já 
pensou em mudar a cor do seu quarto? As cores influenciam fortemente a atmosfera de 
uma divisão e, portanto, o nosso bem-estar quando estamos nela. A decoração do nosso 
quarto e especialmente a sua cor dominante podem perturbar, por vezes, o nosso sono… ou, 
pelo contrário, favorecer! 
As cores têm, de facto, um grande poder e causam-nos certos efeitos cognitivos. A 
cromoterapia, medicina complementar, que vem direto da Índia e da China, consiste em 
tratar distúrbios do sono e do stress, expondo as pessoas a certas cores. Estes estudos são 
hoje tidos em conta em escolas, hospitais, etc. Quanto ao quarto, será necessário selecionar 
em prioridade os chamados tons sedativos, ou seja, que ajudam a encontrar o sono. 



FRAME COLLECTION

Aposte numa paleta de bege, creme ou areia para 
envolver o seu espaço de relaxe.
Elegante no verão e no inverno, este look bem cozy 
trará uma atmosfera relaxante ao seu quarto. 
Parede, acessórios decorativos, roupa de cama, 
tapetes macios, móveis em tons claros… Esta paleta 
cromática zen combina subtilmente e declina-se 
facilmente do chão ao teto. 
Hoje apresentamos-lhe um exemplo desta paleta 
cromática aplicada a um quarto. Este quarto com 
uma base minimalista é uma proposta apresentada 
pela Farimovel Furniture na sua mais recente 
coleção, Frame Collection. As cores claras 
combinadas com tons pastel e a aposta numa 
decoração mais “naturalista”, transmitem uma 
sensação de serenidade e harmonia. Um ambiente 
perfeito para uma noite de descanso pleno!



Os tons claros serão favorecidos em espaços 
pequenos onde o brilho é mais escasso. Escolha 
neste caso os beges claros ou uma cor creme que 
poderá combinar alguns pequenos toques de 
cores, muito discretos, como o azul ou cinza, por 
exemplo. 
O quarto é uma das divisões mais importantes da 
casa. É nele que no nosso dia começa e acaba, é 
lá que procuramos o nosso aconchego e 
privacidade quando precisamos de desligar de 
tudo e, claro, é lá que repomos a nossa energia, 
seja através de uma boa noite de sono ou de um 
momento de descontração com um bom livro nas 
mãos ou com a nossa música preferida a soar 
como pano de fundo. Importa, por isso, que este 
espaço de relaxamento por excelência seja 
decorado com todo o conforto, beleza e 
funcionalidade.



FRAME COLLECTION

”A sala de estar é o núcleo
social da casa e deve, por
isso, ser mobilada e
decorada de forma a 
oferecer todo o conforto
e funcionalidade a quem 
a utiliza. “
SALA DE ESTAR FRAME COLLECTION





FRAME COLLECTION

A sala de estar é o núcleo social da casa e deve, por 
isso, ser mobilada e decorada de forma a oferecer todo 
o conforto e funcionalidade a quem a utiliza. É lá que as 
pessoas passam os serões, sozinhas ou em família, a ver 
televisão, a ler ou até a trabalhar no computador. 
Trata-se, ainda, da divisão onde, não raras as vezes, 
reunimos os amigos quando os convidamos para jantar. 
Por estes e por outros motivos, a sala de estar deve 
refletir a nossa personalidade e estar equipada e 
decorada de modo a responder às nossas 
necessidades. 
Não há uma regra de ouro no que diz respeito à paleta 
cromática para a sala de estar. Pelo contrário, é 
daqueles espaços da casa que permite que se corram 
alguns riscos. Recomendamo-lo a seguir o seu gosto 
pessoal e a sua intuição. O estilo da casa também pode 
ajuda-lo nesse sentido. No estilo moderno, por exemplo, 
privilegiam-se tons mais sóbrios. No eclético, é possível 
que encontremos cores mais alegres. No rústico, os tons 
quentes prevalecem. Quem não gosta de arriscar, pode 
sempre apostar numa base neutra e introduzir cor 
através dos detalhes. Seja como for, uma das cores deve 
cobrir pelo menos 60% do espaço. Esta cor pode ser 
complementada por mais duas (15% cada) e depois por 
uma última forte que materializa os restantes 10%. Em 
relação aos padrões, use no máximo três. 

SALA DE ESTAR
O NÚCLEO SOCIAL DA CASA
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FRAME COLLECTION

Não sobrecarregue o espaço! Pode parecer muito simples, e até pode achar que não é 
uma ideia decorativa, mas a verdade é que esta dica pode fazer toda a diferença no final. 
Sabia que o excesso de informação/desarrumação na sala pode afetar o seu nível de 
stress? É verdade, por isso, nada como um espaço limpo e organizado para ajudá-lo a 
relaxar! Mantenha o que é realmente necessário e o que não for decorativo arrume em 
locais fechados. 
Conseguimos assim perceber a importância e funcionalidade das estantes nas salas de 
estar. Arrumação nunca é demais, por isso mesmo as estantes cheias de espaço fazem 
com que a parede da sua sala de estar fique decorada e a sua sala sempre arrumada. 
Para além disso, as estantes facilitam o seu trabalho na hora de colocar a televisão.



As estantes desta coleção apresentam-se completamente versáteis e personalizáveis, uma 
vez que são modulares. Com mais ou menos arrumação, um design minimalista, mas 
simultaneamente sofisticado, as salas de estar da Frame Collection trazem a harmonia e a 
funcionalidade que sempre sonhou.
Ter um espaço devidamente organizado, sem objetos espalhados ou acumulações de 
elementos é fundamental para a harmonia da atmosfera! O estilo Feng Shui busca conseguir 
um espaço pleno de tranquilidade e muito relaxante, coisa impossível de conseguir num 
espaço saturado que causa cansaço visual.  É importante sintonizar todas as boas 
vibrações possíveis, por isso não vale a pena ter muitas peças de mobiliário que impeçam o 
fluxo de energia.

Desenhada por  e  para pessoas,
a Frame Collect ion oferece vár ias
opções de mobi l iár io  para a sua

sala de estar !



FÉNIX
Collection

FÉNIX COLLECTION é uma linha que 
reverencia a intemporalidade do 
Classicismo Grego, património sublime 
da Civilização Ocidental, que marca a 
sua identidade pelo renascimento e 
reinvenção.
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HALL DE ENTRADA!
“A  PR IME IRA IMPRESSÃO É  A QUE F ICA”

O hall de entrada pode até não ser visto como uma divisão da casa, no sentido mais 
convencional da palavra, mas isso não significa que deva ser negligenciado do ponto de 
vista decorativo. Afinal de contas, é o primeiro espaço que as pessoas veem quando as 
recebe, pelo que define o tom para o resto da casa. Assim, deve pensar em criar um 
ambiente funcional e convidativo que reflita a sua estética. 



O provérbio “a primeira impressão é a que fica” 
também se aplica na decoração. Por isso, o hall de 
entrada, como cartão de visita de uma casa, 
merece ser tratado com o máximo de rigor, já que 
é o primeiro impacto. 

O conjunto de consola e espelho é sempre uma 
solução a considerar e segura para decorar um hall 
de entrada. Embora seja a opção mais 
vista/tradicional, a forma como a projetar, os 
materiais e os móveis que escolher é que tornarão 
o hall de entrada com personalidade e carácter. Os 
espelhos decorativos, por exemplo, para hall de 
entrada são excelentes aliados, nomeadamente 
quando espaço é pequeno e pouco luminoso.

Este conjunto é uma proposta apresentada pela 
Farimovel Furniture na sua Frame Collection, para um 
hall de entrada. A combinação da consola com o 
espelho, apesar de tradicionalista, transborda 
personalidade e caráter num ambiente sofisticado. 
Aqui os materiais nobres dão destaque às peças e 
o seu design elegante impregna irreverência.

Independentemente das dimensões, o hall de 
entrada de uma casa, tal como a entrada de um 
negócio, restaurante ou hotel, é uma área muito 
importante de um edifício. Se é importante cuidar 
do seu hall de entrada para transmitir a imagem 
que deseja dar, é também essencial fazê-lo para si 
mesmo, de modo a criar sentimentos positivos que 
entra em casa, com aquela sensação de “é bom 
estar em casa”. 
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