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ESTANTE, A PEÇA-CHAVE DA SUA SALA DE ESTAR!

LUXO E CONFORTO NUM QUARTO MAGNÍFICO!

FARIMOVEL PRESS!

 QUARTOS MODERNOS
E INCRÍVEIS!



FRAME COLLECTION

“Precisa de uma boa dose de inspiração ou talvez esteja à procura do 
seu quarto de sonho?! Enfim, seja qual for o critério que o traz até aqui, 
temos 10 imagens bem giras de quartos modernos! Cores, materiais e 
designs diferentes, para ir ao encontro do gosto de cada um dos nossos 
leitores. Se um destes quartos lhe piscar o olho, saiba que o pode 
encontrar na Farimóvel.

Posto isso, não hesite em descobrir estas peças que compõem quartos 
de casal, para um ambiente irrepreensível, cheio de qualidade e de 
personalidade. Afinal de contas, um quarto é das divisões mais 
importantes da nossa casa!”

Deixe-se inspirar pelas propostas de ambientes da Farimovel Furniture 
que a Homify apresentou no seu novo artigo online “10 Modelos de 
Quartos Modernos e Incríveis em 2021”. Poderá consultar este artigo em 
www.homify.pt/revista.





FRAME COLLECTION

LUXO E CONFORTO
NUM QUARTO MAGNÍF ICO!



Se há um espaço da casa que precisa estar confortável ao máximo, é o quarto. E para 
isso, vale apostar em qualquer solução que traga essa sensação, como, por exemplo, 
as cabeceiras estofadas. Como são tantas opções disponíveis no mercado, fica difícil 
escolher sem conhecer a variedade, vale, por isso, a pena conferir o post que 
trouxemos hoje com projetos incríveis para decorar o quarto.

Há muita gente que olha as cabeceiras de cama como meramente complemento 
estético, mas não é bem assim. Visualmente, as cabeceiras têm o papel de 
proporcionar maior sensação de acolhimento e, funcionalmente, são peças que 
protegem o corpo contra possíveis impactos na parede e ainda oferecem apoio para 
quem deseja sentar, seja para ler ou praticar outras atividades sem sair do quarto.



FRAME COLLECTION

Peças coloridas podem ficar muito bem aplicadas, desde que com equilíbrio na 
decoração do quarto. Neste quarto, a cabeceira bordeaux ganhou um efeito 
interessante conjugadas com as fitas LED. A cabeceira da cama ajuda a dar 
identidade ao quarto, veste e reveste esse lado da parede e consequentemente 
adorna toda a divisão.

Para além do conforto dado pela cabeceira estofada, podemos ainda 
complementar com a base da cama igualmente estofada numa combinação 
perfeita! Com este quarto percebemos que os detalhes fazem toda a diferença e 
impregnam o luxo aliado ao conforto.

Sempre que possível devemos mimarmo-nos e rodearmo-nos de beleza para 
adoçar a rudeza dos dias e a monotonia do quotidiano. Devemos procurar facilitar 
as rotinas com muita funcionalidade e deleitar os sentidos com o design, com a 
imagem e com os materiais. Como alguém disse um dia, “se eu não gostar de mim, 
quem gostará?”. 

No todo, a imagem deste quarto transmite uma sensação de aconchego, com 
detalhes de luxo com veludo e tons de madeira diferenciadores e sofisticados. O 
estofo e a madeira escura numa perfeita simbiose, adicionam a este quarto um 
tom intemporal, com influências do estilo mid century modern, que é um regalo 
para os sentidos. 



A cómoda é aquele móvel que pode não estar presente num quarto mas, quando 
está, é realmente útil, pois proporciona mais espaço de organização que ajuda a 
manter o ambiente mais livre de confusão.

Na sua origem, no final do século XVII, a cómoda – caracterizada como um móvel 
de madeira baixo e com gavetas grandes – tinha a função de guardar roupas e 
objetos diversos; por isso, mais comumente era encontrada em quartos. 

Atualmente, a cómoda extrapolou os limites dos dormitórios e ganhou novos 
ambientes, tornando-se um objeto tanto decorativo quanto funcional em diversos 
espaços da casa. Os estilos também são os mais variados, podendo a peça 
receber linhas modernas, materiais diversos, cores atrativas e até estruturas pouco 
convencionais.

Para este quarto, a Farimovel decidiu dar-nos duas opções de cómoda: a 
suspensa ou com pés metálicos. O móvel é tão versátil que pode ser adequado às 
necessidades e gostos de cada um. Esta é, sem dúvida, uma peça que torna 
qualquer quarto ainda mais especial!



MESA SECRETÁRIA
OPÇÕES PARA UM ESCRITÓRIO

CONFORTÁVEL E  FUNCIONAL

Setembro é o mês do regresso às aulas e ao trabalho depois das férias de verão e com 
isso chega também a necessidade de organizar um espaço de trabalho ou estudo também 
em casa!

Trabalhar a partir de casa é uma realidade cada vez mais comum, não só por causa da 
pandemia, mas também porque as novas tecnologias propiciam essa flexibilidade. Criar um 
espaço de trabalho confortável é fundamental para que consigamos estar confortáveis e 
ser produtivos e isso passa, inexoravelmente, por escolher uma secretária que se adeque 
ao espaço e que vá ao encontro das nossas necessidades, hábitos de trabalho, 
ferramentas, sem esquecer a importância da ergonomia.
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Tem uma casa pequena e acha impossível criar um 
espaço de trabalho dentro dela? Pense duas vezes! 
Com imaginação e engenho, podem-se chegar a 
soluções muito práticas.

A Farimovel tem peças que facilmente são 
adaptadas para incorporar uma mesa secretária e 
que conjuga o design e a funcionalidade numa 
simbiose perfeita!

As secretárias acopladas estão cada vez mais a 
tornar-se numa tendência para ficar! Tanto estão 
acopladas à parede como a outro móvel (com o 
qual formam um “L”). Como são mais leves, são 
perfeitas para um ambiente que se queira 
minimalista e depurado. 

E se esta secretária estiver integrada numa estante 
livraria, a conjugação é só perfeita!!! Neste cenário 
consegue conjugar a sua mesa de trabalho com a 
organização de todos os dossiers, livros ou outros 
materiais de trabalho e estudo que necessita!
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”Uma estante a dividir
espaços é uma solução
habilidosa. Ganha, de 
imediato, duas divisões
distintas em sua casa por
via de uma simples peça
de mobiliário.“
SALA DE JANTAR ,  VERSATILIDADE E  FUNCIONALIDADE
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Procura uma melhor distribuição do espaço da sua 
casa? Já considerou em unir a sala e a cozinha em estilo 
“open space”? De facto, esta solução é muito prática e 
permite uma melhor otimização do espaço, já que junta 
as duas divisões onde habitualmente passa mais tempo.

A integração de espaços é uma das tendências mais 
populares dentro do universo do design e da decoração 
de interiores modernos. Na prática, aquilo que 
conhecemos como “open space” é uma fórmula perfeita 
para optimizar ao máximo as superfícies disponíveis, ao 
mesmo tempo que se dota os interiores de um carácter 
único. Esta lógica de distribuição de espaço, em plano 
aberto, não é prerrogativa de casas pequenas. É certo 
que valoriza estas casas na medida em que dispensa a 
construção de paredes, o que torna os ambientes mais 
arejados, mas fica igualmente bem em casas amplas.

Por “open space” entendemos um espaço aberto e que 
comunica, por exemplo, não existerem paredes a 
separar a cozinha com a sala de estar e de jantar. 
Existem várias vantagens neste tipo de “layout”, 
nomeadamente a comunicação entre as pessoas, o 
convívio, tanto no dia a dia com a família, como em 
jantares com amigos e convidados. Já ninguém fica 
sozinho de “castigo” a arrumar a cozinha!

SALA DE JANTAR
VERSATILIDADE E  FUNCIONALIDADE
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ESTANTE DIVISÓRIA
UMA SOLUÇÃO HABILIDOSA!

Ao passarmos da sala de jantar para a sala de estar, vemos uma estante de madeira, que 
separa estes dois ambientes. Este móvel para além de manter a ligação já que não está 
totalmente fechado, é também uma solução é também muito prática para deixar entrar a luz.

Uma estante a dividir espaços é uma solução habilidosa. Ganha, de imediato, duas divisões 
distintas em sua casa por via de uma simples peça de mobiliário. É fácil, económico e, 
seguramente, mais simples do que construir uma parede. Aliás, o facto de se tratar de uma 
estrutura leve confere à área mais suavidade, luz e arejamento e ainda ganha uma zona de 
arrumação para livros e para a disposição de elementos decorativos. As casas, hoje em dia, 
são pensadas no sentido de partilha e fluidez entre espaços visto que as famílias procuram 
encontrar-se e evitar zonas exíguas e claustrofóbicas. Esta ideia surge em jeito de 
“xeque-mate” para servir o objetivo.



A riqueza e a sumptuosidade do bourdeaux são adoçadas pelo mobiliário em madeira de 
freixo (igualmente em tons avermelhados) e pela presença diáfana do tampo de mesa em 
vidro. A mesa tem pés metálicos que se cruzam e enlaçam, parecendo formar nós.

As cadeiras têm um formato moderno e ergonómico com costas curvas que abraçam o 
corpo e tornam mais cómodas as horas passadas à mesa. O candeeiro com vários globos 
desemboca sobre a mesa, coroando este conjunto que é perfeito para quem gosta do 
estilo moderno, mas não dispensa um toque clássico.

Todos os dias são uma desculpa para desfrutar de uma refeição na sala de jantar, não tem 
de ser Natal, nem Ano Novo. Por isso, investir numa bonita decoração, bem como em boas 
peças de mobiliário, é sempre uma mais-valia. Uma mesa estável e resistente, bem como 
cadeiras confortáveis, é meio caminho andado para uma sala de jantar de sucesso, tanto 
para si, como para os seus convidados. Mas para que tudo esteja harmonioso – móveis, 
cores, texturas e luz – é importante analisar o espaço, de forma a tirar o máximo partido 
dele, sem nunca esquecer o seu estilo de vida e preferências.



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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ESTANTE
A PEÇA-CHAVE DA SUA SALA!

Já reparou que as estantes estão presentes um pouco por toda a casa? Vemo-las em salas, em 
escritórios, nos quartos e até nas casas de banho. Há-as com uma estética mais simples e funcional, 
outras que preenchem os requisitos de obra de arte, apelativas a quem quer que passe por elas. Seja 
como for, lá estão. A dar casa aos nossos livros., aos nossos filmes, aos nossos álbuns, aos nossos 
objetos de decoração, à televisão ou aos brinquedos dos miúdos. À utilidade junta-se a parte 
estética. Não são meros bocados de madeira a albergar objectos. É importante que se coadunem de 
forma harmoniosa com a restante decoração e que sejam, até, um dos elementos mais bonitos.

Em muitas salas de estar, vemos os sofás orientados para uma estante – que ocupa uma parede na 
totalidade ou quase – com a televisão ao meio. Esta solução é muito oportuna não só porque a 
estante preenche a parede e compõe a decoração da sala, deixando-a mais acolhedora, como 
também oferece espaço de arrumação adicional que dá sempre jeito numa casa. Assim, em torno da 
televisão, pode arrumar os seus livros, vinis, DVDs e ter vários objetos de decoração como molduras, 
jarras, entre outros.

FRAME COLLECTION



As estantes combinadas – com portas e gavetas – 
são a solução mais versátil para quem quer ter 
espaço para os livros, mas, ao mesmo tempo, 
espaços fechados para manter os objetos mais 
inestéticos (cabos, carregadores de telemóveis, 
caixas de óculos, etc.) ou que se queiram fora de 
vista por qualquer outra razão.

Nesta estante, a Farimovel também lhe dá a opção 
de portas de vidro, para que os objetos fiquem 
protegidos, mas visíveis.

Criar um espaço coeso e bem desenhado passa, 
entre outras coisas, por apostar em peças mais 
pequenas que façam a ligação entre os móveis 
principais e que, eventualmente, preencham 
recantos vazios e despidos. As mesas de apoio 
estão entre essas peças que podem, realmente, 
fazer muita diferença num espaço.

Um dos principais sítios para se colocar uma mesa 
de apoio é ao lado do sofá (pode ser de ambos 
os lados ou apenas de um). Para além de 
enriquecerem a decoração e completarem o 
espaço, as mesas de apoio são extremamente 
práticas para se pousarem comandos, chávenas 
de café ou de chá, copos, snacks, candeeiros, 
revistas, livros, telemóveis ou outros aparelhos 
electrónicos.



www.farimovel.pt


