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TENDÊNCIAS PRIMAVERA/VERÃO 2017
A Primavera simboliza novos começos e recomeços e novas tendências. Além disso, para muitos,
a Primavera é a altura ideal para fazer uma “limpeza” e/ou uma reflexão profunda sobre os bens
e posses. Porque não fazer o mesmo com a sua decoração interior? Tendo em consideração o
espirito desta estação do ano, a Luxxu apresenta-lhe algumas ideias e tendências de decoração
interior para as estações do ano vindouras.
Esta temporada será marcada pelos metais, cores vivas, formas geométricas e formas audazes,
texturas e materiais mistos tais como a mármore ou o latão. Todos estes elementos acrescentam
um toque clássico e, ao mesmo tempo, contemporâneo a todo o interior.
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1-LATÃO
O latão aparece aqui como substituto do
cobre! Seja banhado em ouro, escovado ou
envelhecido, o latão é uma das novas
tendências para a decoração interior. Pode
ser utilizado em peças mais emblemáticas,
em pequenos detalhes ou, ainda, em
acessórios de iluminação deslumbrantes
como é o caso do impressionante Candeeiro McQueen da LUXXU.

2-MÁRMORE
O mármore veio para ficar! Está em grande
destaque no Pinterest e promete fazer toda
a diferença em qualquer interior. Se está
cansado do mármore branco, opte por
outro tipo de mármore para embelezar a
sua casa, como por exemplo, o mármore
Nero Marquina. Por falar nisso, a mesa de
jantar Littus desenhada pela LUXXU foi produzida a partir deste tipo de mármore e do
latão, tornando-se a combinação perfeita
destas duas novas tendências.

3-GEOMETRIA
As peças com uma forma geométrica
audaz estão na moda! Seja uma obra de
arte geométrica, um móvel grande ou peças
complementares, tais como a mesa de
apoio Beyond concebida pela LUXXU,
exemplificam a combinação perfeita destes
materiais e tendências. O que mais se pode
dizer sobre esta mesa? Também foi manufaturada a partir do mármore e do latão.
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4-PEÇAS ARTESANAIS
A era do faça-você-mesmo está prestes a
terminar. E para substituir essa prática,
surgiu todo um conjunto de novas peças de
fabrico artesanal. Estas podem ser exibidas
num armário alto ou, então, pode expor
algumas num aparador elegante. O aparador Darian da LUXXU é uma excelente
opção, já que apresenta mais algumas
tendências que figuram esta lista. A outra
vantagem é que as cores fortes e vivas vão
sobressair entre o preto.

5- ASPETO REQUINTADO EM
TONS DE DOURADO E NEGRO
O glamour nunca passa de moda, mas esta
temporada está definitivamente na moda! A
combinação entre o preto e o dourado é
clássica, mas ao mesmo tempo, contemporânea. Para alcançar um aspeto luxuoso
e elegante, opte por peças emblemáticas
como a mesa auxiliar Empire ou a Consola
Beyond, ambas desenhadas e produzidas
pela LUXXU.
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6-CANDEEIROS PENDENTES
SOBRE A CAMA
As tendências para esta temporada
resumem-se à poupança de espaço, por
isso, em vez das usuais mesinhas de cabeceira com candeeiros de mesa, experimente
pendurar dois candeeiros sobre a cama e
vai proporcionar simultaneamente um toque
moderno e clássico ao seu quarto. O candeeiro pendende Draycott da LUXXU é o
acessório de iluminação ideal para esse
efeito!!
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7-CANDEEIROS AUDAZES
Tanto os candeeiros majestosos, tais como o Guggenheim, ou candeeiros mais pequenos,
como o Majestic, vão fazer toda a diferença na divisão onde serão colocados. Ambos foram
desenhados e elaborados à mão pelos artesãos da LUXXU.

SOBRE
A LUXXU é uma marca de referência não só em termos de iluminação de luxo, como
também em móveis de design inovador e de elevada qualidade. O mundo da LUXXU
resume-se à exclusividade e dedicação, que abrange tanto o estilo clássico como o estilo
moderno, e expressa-se através do uso dos materiais da mais elevada qualidade.
A LUXXU dedica-se a elaborar peças de desenho perfeitas, não só para serem admiradas e apreciadas, mas também para lhe proporcionar diariamente mais conforto, comodidade e sofisticação!
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