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Com uma vista 
privilegiada para o 

mar, este T1 em open 
space transporta 
para o interior a 

frescura e o calor do 
verão, aproveitando 
toda a luminosidade 

proporcionada  
pela sua localização

OPEN SPACE, 
NA FOZ, PORTO

ÉTNICO E 
CONTEMPORÂNEO
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A decoração de todos os espaços 
exprime o seu carácter  
contemporâneo, privilegiando as 
linhas retas. As peças que definem 
o projeto foram todas escolhidas  
ao pormenor para darem carácter 
ao pequeno apartamento
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Este T1 é composto por uma sala de estar, uma cozinha e 
um quarto, separado por uma parede de vidro. Nestes 
espaços é realçada a sua amplitude, não criando, assim, 
o conceito de divisões de uma casa. Os espaços desta-
cam-se pela cor e pelo carácter, mas, com alguns apon-
tamentos étnicos, presentes através de peças decorati-

vas singulares como os pufes de tecidos artesanais ou as cadeiras 
de vime.
A decoração de todos os espaços exprime o seu carácter contem-
porâneo, privilegiando as linhas retas. As peças que definem o pro-
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jeto foram todas escolhidas ao pormenor para darem carácter ao 
pequeno apartamento. Destacamos a mesa de jantar Snow, mo-
derna e glamorosa, com tampo em mármore e pé em metal; as ca-
deiras Maan Green, estofadas em tecido de veludo verde, com per-
nas de metal douradas, que dão um toque luxuoso ao ambiente; e 

o móvel de TV Square, em MDF folheado a carvalho mate, inspirado 
em algumas das mais icónicas peças vintage, com linhas verticais 
e horizontais, que conferem um sentimento revivalista, criando um 
conceito intemporal e preservando a sua simplicidade. Estas três 
peças fazem parte da coleção da TGV Interiores. n
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A TGV INTERIORES está orientada para um serviço 360, desenvolve projetos integrados de design de interiores e decora-
ção, com peças feitas à medida e acabamentos personalizáveis

A DECORAÇÃO DE TODOS OS 
ESPAÇOS EXPRIME O SEU 

CARÁCTER CONTEMPORÂNEO, 
PRIVILEGIANDO AS LINHAS RETAS
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