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1 NOVO ESPAÇO 
A Loja do Banho vai inaugurar uma 
nova loja com 300 metros quadrados  
em setembro, no Bairro de Alvalade  
em Lisboa. Segundo o seu gerente, 
Gonçalo Ramalho Carlos, trata-se de uma 
nova aposta de uma empresa centenária, 
tendo a sua atividade sido iniciada com  
o seu bisavô em 1914, e continuando  
a apostar nas mais modernas soluções 
de decoração de casas de banho. O 
novo espaço terá ambientes modernos, 
clássicos, soluções de pavimentos, 
revestimentos, loiças sanitárias, torneiras 
e um conjunto alargado na oferta  
de acessórios para casas de banho.

2 CONTADOR DO SÉCULO XXI
O contador indo-português era  
um móvel de luxo do século XVII, 

feito com madeiras nobres e 
decorado com marfim e pedras 
duras, que vinha para a Europa 
diretamente de Goa. Agora, a Móveis 
d’Arte Canhoto, de Mafra,  
faz réplicas de luxo deste móvel.  
Este contador Tigre pode  
ser seu, mas atenção, porque 
só foram feitos 10 exemplares. 

3 FABRICADOR DE GELO
A U-Line apresenta uma maravilha  
ideal para os dias de verão. Este 
fabricador de gelo, da coleção Outdoor, 
armazena 5,4 quilos de gelo. Encontra-o 
nas versões preto, branco ou aço. 

4 CORTE EM DIAMANTE
Este aparador de cor ametista parece  
um diamante em bruto, daí que  

a empresa portuguesa Boca  
do Lobo não tenha hesitado em  
dar-lhe o nome Diamond. 

5 ESTILO CLÁSSICO
Esta mesinha-de-cabeceira, estilo 
clássico, pertence à coleção Fleur. 
Encontra-a na Oficina Inglesa.

6 BIOMBO COM ARTE
A estrutura é metálica e surge  
revestida a pele natural. O biombo 
Karel, com design de Louvry &  
Angioni, está à venda na Roche Bobois.

7 PAPEL EXÓTICO
O papel Birds of Paradise vai  
introduzir uma nota de frescura  
em sua casa. E de exotismo  
também. Da Mindthegap, na Lagoon.
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8 MÓVEL E BAR
O armário Estampa Brazil pode 
funcionar como bar. O curioso  
deste móvel é o padrão floral  
das suas portas. Da Svenskt Tenn. 

9 TAMPO LARANJA
À primeira vista esta é apenas uma 
mesa circular, mas o tampo está 
pintado a laranja, o que lhe dá mais 
carisma. A mesa Container com design 
de Marcel Wanders é da  
Moooi e está à venda na Quarto Sala. 

10 LUZ DOURADA
Este candeeiro com vários focos 
de luz é todo em latão dourado. 
Encontra-o na Ralph Lauren Home. 

11 SENTAR COM ESTILO
A elegância também se nota 
na forma de sentar. Experimente  
o sofá Eagle e comprove o que  
é o estilo pela mão da Insidherland.

12 EM DECAPÉ
Os espelhos não têm de ser 
convencionais. Este, em forma de 
flor, tem patine com decapé em 
branco e ouro. À venda no De Borla.

13 RELÓGIO DE PÉ
O relógio Grandfather apresenta 
cinco mostradores montados  
em material dourado e coluna  
de mármore. Este modelo, da Bessa 
Design, brilhou na edição 2018  
da feira Maison et Object, em Paris.

14 NOVA FORMA 
DE COZINHAR
O grupo Candy apresentou 
na EuroCucina 2018 a cozinha  
Hoover Premium Collection. 
Destaque para os novos fornos, que 
permitem novas formas de cozinhar.

15 INOVAÇÃO NO WC
A Geberit brilhou na mais recente 

edição da Architect @ Work,  
que se realizou na Ifema, em Madrid.  
A empresa suíça, que está presente 
em Portugal, mostrou as inovações 
no mundo da casa de banho. 

16 NOVO SHOWROOM  
Para assinalar os seus 41 anos 
de vida, a Revigrés, em Águeda, 
apresentou no seu showroom, 

desenhado pelo arquiteto  
Álvaro Siza Vieira, uma nova  
ala de ambientes. A Revigrés  
é uma empresa de revestimentos 
e pavimentos cerâmicos. 

17 MUITOS PRESENTES
A Intergift é uma das feiras mais 
esperadas de Madrid. A Ifema vai 
receber esta exposição dedicada a 
presentes, prendas e brindes entre 
os dias 12 e 16 de setembro.
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