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VERDE OLIVA: COMO INCORPORAR NA SUA CASA

OPEN SPACES DE CORTAR A RESPIRAÇÃO

ELEGÂNCIA E O CONFORTO DO BORDEAUX

 SALA DE JANTAR
COM MATERIAIS NOBRES!



Bordeaux, cor-de-vinho ou burgundy. Independentemente da designação, a verdade é 
que esta cor tem o poder de evocar uma panóplia de emoções e de sensações como 
a sensualidade, o luxo e até o atrevimento. Quando usada em interiores, pode 
facilmente tornar-se demasiado dominante nos ambientes e acabar por 
sobrecarregá-los, o que torna necessário pensar o projecto com extremo cuidado para 
que se consiga criar uma atmosfera equilibrada e confortável. Isso passa, entre outras 
coisas, por fazer uma escolha cirúrgica dos materiais, do estilo do mobiliário e das 
peças de decoração, sem esquecer factores como a iluminação e estilo do próprio 
espaço.

Hoje, mostramos-lhe algumas propostas da Farimovel Furniture que têm o bordeaux 
como a cor de destaque. As imagens pertencem à colecção FRAME que oferece 
inúmeras opções e se consubstancia em produtos fabricados semi-industrialmente e 
em soluções apelativas e diversas passíveis de serem incorporadas em qualquer tipo 
de espaço. Trata-se de uma linha de mobiliário completa, com uma vertente 
marcadamente minimalista.

A ELEGÂNCIA E O CONFORTO
DO BORDEAUX NUMA

DECORAÇÃO OUTONAL

FRAME COLLECTION



Bordeaux e móveis claros
Comecemos pela proposta para uma sala de estar moderna onde o bordeaux surge 
combinado com peças de mobiliário claras que vêm adoçar a presença impactante 
que esta cor tem, ainda que esteja apenas reservada às paredes de um dos lados da 
sala. Os móveis são em madeira de freixo, um material nobre, claro e muito apreciado 
pela sua dureza e densidade. O mobiliário evidencia-se pela estética depurada e 
minimalista que está na base de uma decoração cuja leveza melhora a percepção 
espacial que se tem da sala. O espelho é uma peça igualmente importante pela forma 
como distribui a luz e dá dimensão à sala. Nota, ainda, para o debruado do móvel de 
televisão a fazer a ligação com a parede! É, realmente, nos detalhes que reside a beleza 
de um projecto de design de interiores.
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Bordeaux na Sala de Jantar
Há vários estudos que demonstram o poder que as cores têm no nosso estado de 
espírito e é por isso que há cores mais e menos recomendáveis para cada divisão. Nos 
quartos, por exemplo, as cores demasiado estimulantes tendem a ser evitadas em prol 
dos tons claros e serenos, dado tratar-se de um espaço de repouso. Como é óbvio, estas 
regras são relativas e há uma série de factores que podem influenciar uma escolha noutro 
sentido. Ainda assim, é consensual que bordeaux é uma boa cor para a zona de 
refeições, porventura pela atmosfera intimista que é capaz de criar e que, nesta divisão – 
de socialização por excelência – faz todo o sentido. Sendo uma cor mais clássica, é 
oportuno combiná-la ou aplicá-la em peças mais modernas que lhe desanuviem o peso 
que tem. Vidro, superfícies espelhadas, madeiras claras e acabamentos metálicos são 
algumas das escolhas que se harmonizam com o cor-de-vinho. E já que aqui o mote é 
sumptuosidade, não nos esqueçamos de enaltecer a decoração da sala de jantar com 
um belo candeeiro que marque um ponto focal no espaço.



Bordeaux no Quarto
Um quarto em bordeaux é um abraço quente à nossa espera todos os dias. É muito 
especial o aconchego que esta cor é capaz de proporcionar. Aqui, a riqueza da cor 
transborda da cama para a manta e para as paredes acolchoadas naquela que é uma 
atmosfera extremamente convidativa e propícia ao repouso. E se nas salas vimos a 
madeira de freixo, mais clara, aqui vemos madeiras mais escuras num assumir do lado 
mais clássico que esta cor possui. Porém, mantiveram-se as linhas essencialmente 
modernas com alguns detalhes mais elaborados como é o caso do canelado da 
cabeceira da cama — aqui entre nós, quão confortável parece esta cama?
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Bordeaux na Entrada
A entrada é, como sabemos, o cartão de visita de uma casa e não deve, por isso, ser 
descurada do ponto de vista estético. Surpreenda as suas visitas pintando a entrada 
com uma cor inesperada como o bordeaux. O impacto da cor será imediato. Para este 
espaço, sugerimos as consolas da linha FRAME cujo desenho moderno e detalhes 
inesperados – como a perna metálica, na horizontal, a desconstruir um bocadinho a 
imagem tradicional da consola – criarão um statement no espaço.





”A nossa casa é o nosso
porto seguro. É lá que
encontramos o nosso
refúgio e abrigo e é
também lá que partilhamos
os melhores momentos 
com os nossos familiares
e amigos.”
SALA DE JANTAR COM MATERIAIS  NOBRES
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A nossa casa é o nosso porto seguro. É lá que encontramos o nosso refúgio e abrigo e é também lá 
que partilhamos os melhores momentos com a nossa família e os amigos. Em casa, somos nós 
próprios com tudo o que isso implica de bom e de menos bom. Decorar uma casa não é, por isso, 
uma questão de somenos. O ambiente que habitamos é, de certa forma, a nossa extensão e deve 
ser decorado de forma a reflectir o nosso gosto, personalidade e de modo a dar resposta às 
nossas necessidades.

Reunir a família e os amigos em torno de uma deliciosa refeição é, sem dúvida, um dos prazeres da 
vida. Os portugueses, que adoram boa comida e ainda melhor convívio, percebem-no melhor do 
que ninguém. Esta sala de jantar é perfeita para tal. O espaço sobressai pelo equilíbrio entre 
materiais nobres e intemporais, como a nogueira e o metal de tom cobre, e pelas cores, como o 
laranja, que interagem de forma equilibrada e única, criando um ambiente sofisticado e 
contemporâneo.

SALA DE JANTAR
COM MATERIAIS NOBRES



Um móvel bar é imprescindível numa sala de jantar. Para além de ser uma peça decorativa que torna o ambiente 
mais familiar, é também um espaço de arrumação onde poderá arrumar não só as bebidas mas também algumas 
loiças e complementar com peças decorativas.

Note-se que a ideia não é a sala de jantar ter uma decoração que o deixe assoberbado. A funcionalidade, a 
elegância e o conforto devem ser mantidos e isso também passa por fazer escolhas ponderadas e manter algum 
equilíbrio no conjunto. Uma decoração forte e marcante também pode passar pelo uso de uma cor inesperada, pela 
escolha de uma peça de design de encher o olho ou por eleger um tecido com um padrão ou cor fora do comum 
para os estofos das cadeiras. 

Cadeiras cor-de-laranja, uma mesa redonda e uma carpete com um padrão orgânico: três escolhas diferenciadoras 
que definem a sala de jantar refinada e agradável desenhada pela Farimovel Furniture. Pode considerar estas 
opções para a sua sala de jantar se sente que ela está demasiado aborrecida e banal. As cadeiras com uma cor 
alegre podem alterar, por completo, a atmosfera do espaço, uma boa solução para uma decoração com um cunho 
mais criativo.



SUPERAMBIENTES
OPEN SPACES DE  CORTAR

A RESPIRAÇÃO

Open Space, é uma palavra de origem inglesa, que está familiarizada assim no vocabulário 
português e sobretudo no mundo da arquitetura, de facto é daquelas palavras, que traduzindo 
perdem o tal estilo, mas na língua de Camões daria espaço aberto. 

É disso mesmo que viemos abordar no artigo de hoje, uma casa com espaço aberto, um conceito 
que tem vindo a ganhar cada vez mais fama no mundo da arquitetura de interior. No entanto, para 
quem pensa em adotar este estilo, poder-se-á questionar sobre vários pontos: será que é ainda 
uma tendência? Será que a minha casa fica privilegiada? Será que existem pontos negativos? Ou 
será ainda que existem outras formas de obter um interior moderno?



Nem sempre traz intimidade? Há sempre esta grande questão à volta do open space, mas é uma 
situação que pode ser facilmente contornada. Pode ter um espaço totalmente aberto, mas com 
soluções que permitem maior privacidade, mesmo num espaço com esta filosofia. Pode procurar 
biombos, paineis deslizantes, separadores de ambiente, com os móveis, com cortinas, veja este 
fantástico quarto, pode servir de futura inspiração! 

Acreditamos que o open space permanecerá uma tendência no mundo dos interiores. 

Neste superambiente de open space conseguimos perceber a harmonia entre os 
espaços, numa conjugação única das matérias-primas utilizadas, onde o tom da madeira 
é unificado e o verde percorre todos os espaços. Este é um espaço que nos transmite 
conforto, paz e “quentinho” para os dias mais frios que estão a chegar.
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Quem não gosta de madeira na decoração? Especialmente no quarto, já que esse 
material é o rei do aconchego e do conforto. Um quarto totalmente em madeira pode 
realmente garantir uma atmosfera aconchegante, como este em que teto, piso e paredes 
são em madeira escura e maciça. Mas é preciso lembrar que a madeira escura é mais 
indicada para quartos espaçosos. Quando conjugado com detalhes coloridos pode 
tornar-se um simples e lindo refúgio que pode inspirar quartos em casas no campo ou na 
cidade.



A amplitude espacial é uma das características deste projecto em que a 
sala de estar e de jantar partilham o protagonismo. A área de estar é 
composta por um espectacular sofá em tons nude e uma estante que 
poderá servir também de suporte à sala de jantar. A generosa 
quantidade de luz natural que penetra neste espaço torna-o ainda mais 
interessante. 
A sala de estar é simplesmente encantadora… De uma verdadeira 
elegância! As peças criadas pela Farimovel Furniture apresentam 
qualidade, mas também um design incrível, onde se mistura 
modernidade e sofisticação. A mesa retangular apresenta um tampo de 
vidro e um pé metálico totalmente irreverente. Irreverência essa também 
transportada para a mistura entre as cadeiras e cadeirões, que mesmo 
sendo bastante diferentes tornam o ambiente harmonioso com um toque 
de sofisticação.



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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As cores que escolhemos para as nossas casas têm muito poder no que toca a influenciar o nosso humor e 
estado de espírito e a determinar o tipo de ambiente que podemos nelas encontrar: sereno, optimista, 
elegante, acolhedor, descontraído, fresco, luminoso, urbano, entre outros. Definir a paleta cromática não é, por 
isso, uma questão de somenos. Todas as cores devem ser devidamente analisadas e colocadas lado a lado 
para que se consiga perceber quais funcionarão juntas e quais vão ao encontro do nosso estilo.
Hoje, é ao verde que dedicamos este artigo, nomeadamente ao verde oliva, uma cor capaz de elevar 
qualquer espaço e de emprestar aos ambientes tranquilidade e sofisticação. A tonalidade ténue e arbórea 
tem um apelo inegável que tanto pode suavizar como dar uma nova energia a um espaço.
Ainda por cima, já estamos em pleno Outono, uma estação que convida ao uso de cores aconchegantes que 
tornem os dias frios mais quentinhos e que, de uma forma ou de outra, nos remetam às cores da natureza 
que está tão bonita nesta altura do ano.
Venha ver como incorporar a cor verde oliva – e outros tons de verde como o verde sálvia ou o verde 
musgo – em sua casa.

VERDE OLIVA
COMO INCORPORAR O
VERDE EM SUA CASA!

FRAME COLLECTION



É interessante conhecermos o significado das cores para percebermos de que forma estas podem impactar o 
nosso estado de espírito quando as aplicamos às nossas casas. O verde é, por excelência, a cor que 
associamos à natureza. Considerada a cor mais repousante para os olhos, o verde, no design de interiores, 
veicula calma, segurança e harmonia. Quando surge como a cor principal num espaço, produz uma infinita 
sensação de calma. O verde simboliza, ainda, fertilidade e frescura, tendo o poder de fazer com que as 
pessoas se sintam emocionalmente seguras. Pode ser usado em qualquer divisão da casa, embora se deva 
ter os tons em atenção porque tons diferentes podem evocar sensações totalmente distintas. O verde escuro, 
por exemplo, está mais associado à ambição, à inveja e à ganância (talvez por se fazer o paralelismo com o 
dinheiro); por outro lado, o verde água está mais associado à protecção e à cura. O verde amarelado pode 
simbolizar doença, discórdia e cobardia, mas o verde oliva é a cor tradicional da paz. Outras associações 
comuns desta cor versátil são a sorte, a saúde e a consciência ambiental.

Quando se tem uma base branca ou nude é muito fácil incorporar cor na decoração através dos 
apontamentos como almofadas, pufes, jarras, candeeiros, entre outros. Se olha para o seu espaço e sente 
que ele precisa de um sopro de vida e de frescura, tem no verde oliva um excelente aliado para lhe dar um 
novo ar. Agora no Outono, pode apostar em almofadas, pufes, cortinas, mantas, têxteis de cama verdes e 
com texturas mais aveludadas, quentes e agradáveis ao toque ou até em apontamentos no mobiliário.
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