
 

Entre no mundo alegre de Primavera/Verão da BRABBU 

 

A primavera é a estação das mudanças e dos novos começos. É hora de dizer adeus às cores de inverno e entrar no mundo 

mais alegre de Primavera/Verão. Com isso vem um conjunto de novas tendências de design de interiores para inspirar qual-

quer um a dar uma mudança refrescante à decoração de sua casa. Seja para redecorar um espaço completo ou investir numa 

nova peça de mobiliário, a BRABBU selecionou 20 ambientes inspirados nas cores tendência Primavera/Verão da Pantone 

que irá convencer qualquer amante de design de interiores que é a hora de uma verdadeira mudança. Aceite o convite da 

BRABBU e disfrute alegremente das próximas estações! 

 

CADEIRÃO NAJ | MESA DE APOIO CAY| SOFA WALES  | MESA DE CENTRO MANUKA  | CADEIRÃO DE TECTO AURUM   

https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/naj-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/wales-sofa/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/manuka-center-table/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/aurum-suspension-light-3/


 

 

 
 
 

 
Refresque qualquer interior com Greenery 

 
Simbolizando novos começos, a cor Greenery ganhou o prémio de cor do ano 2017. Este tom verde irá revitalizar e refrescar 

qualquer interior. Funciona maravilhosamente bem quer numa cadeira, quer em simples detalhes, esta cor irá trazer um 

toque de natureza a qualquer projeto. 
 

MESA DE JANTAR AGRA | CANDEEIRO CYPRES  | SOFÁ  ZULU | MESA DE CENTRO SEQUOIA | CADEIRÃO STOLA | CANDEEIRO 

DE MESA VELLUM  

 
  

Emirates Hills Villa by Nikki B 

https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/cypres-floor-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/sequoia-center-table/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/stola-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/vellum-wall-light/


 

 
Abrace um interior ousado com Pink Yarrow 

 

A primavera é a temporada perfeita para adicionar cor a um projeto de hospitality. Não tenha medo de jogar com cores vi-

brantes, texturas ricas e peças de afirmação. Se for ousado, opte pela cor Pink Yarrow, um tom de rosa vibrante e capri-

choso que despertará a atenção de qualquer um, seja através de uma peça de mobiliário, ou seja através de um pequeno 

acessório de decoração. 

 

CADEIRA DE JANTAR NAJ  | BANCO DE BAR NAJ  | CANDEEIRO DE MESA CYRUS  | CADEIRÃO IBIS  | CADEIRA DE BAR STOLA  

 

https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/naj-dining-chair/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/naj-bar-chair/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/cyrus-table-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/ibis-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/stola-bar-chair/


 

 

 
 

Lapis Blue, A cor da moda 

 

Outra cor muito tendência é o Lapis Blue, um intenso tom de azul que acrescentará energia a qualquer espaço. Quer afir-

mar-se, mas sem ser demasiado arrojado? Opte por esta belíssima cor, ao mesmo tempo elegante e com estilo que ficará 

bem o ano todo. 

 
MESA DE CENTRO KOI  | MESA DE APOIO BRYCE | CADEIRÃO INCA  | CANDEEIRO NIKU  | SOFÁ  ZULU | CADEIRA DE BAR NAJ 

Le Pain Français by Stylt Trampoli Beau House by Oliver Burns 

MOONGATA Showroom 

https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/koi-center-table/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/bryce-side-table/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/inca-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/niku-floor-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/zulu-sofa/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/naj-bar-chair/


 

 
 

 

 

 

 

Escolha Primrose Yellow para um interior alegre esta estação 
 

Para dar brilho e vitalidade, Primrose Yellow é a escolha perfeita para acrescentar para qualquer espaço. Esta temporada 

pode começar a incorporar alguns toques tropicais que ficam muito bem com esta cor, enquanto cria um ambiente de so-

nho. 

 

CADEIRÃO MAYA ARMCHAIR | SOFA MAYA  

Providence Hotel by Sophie Richard & Elodie Moussié Art Apartment by Recdi8 

https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/maya-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/maya-2-seat-sofa/


 

 
 
 

Hazelnut, O Símbolo da Elegância 
 
Hazelnut é uma cor neutra elegante e intemporal, a chave para um interior perfeito. Além disso, é uma cor de transição que 

sem esforço passa para as diferentes estações. Perfeita para qualquer designer que aprecie a beleza dos tons neutros. 

 

CANDEEIRO DE MESA AMIK  | CADEEIRO DE PAREDE PHONG | ESPELHO KAYAN  | CONSOLA KOI  | CADEIRÃO ESSEX | CADEI-

RÃO INCA | CANDEEIRO DE PAREDE VELLUM | CANDEEIRO DE TECTO VELLUM | MESA DE CENTRO LALLAN | BIOMBO KOI  

https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/amik-table-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/phong-wall-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/kayan-mirror/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/koi-console/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/essex-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/inca-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/vellum-wall-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/vellum-suspension-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/lallan-center-table-2/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/koi-screen-2/


 

 
 

 

Encha qualquer projeto com o vibrante Flame 

 

Flame é um laranja avermelhado vibrante que irá adicionar personalidade a qualquer espaço. Não é uma cor neutra nem 

super arrojada, e por essa razão, é uma ótima opção para um projeto clássico, mas com estilo, para decorar a sua casa ou 

um projeto de hotel. 

 
CADEIRÃO MAYA | MESA DE CENTRO MECCA | CARPETE CUZCO | CANDEEIRO DE TECTO SAKI | MESA DE APOIO BRYCE | 

CARPETE MURSI | CADEIRÃO SIKA  

https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/mecca-center-table/
https://www.brabbu.com/pressarea/rugs/cuzco-rug/
https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/saki-pendant-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/bryce-side-table/
https://www.brabbu.com/pressarea/rugs/mursi-rug/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/sika-armchair/


 

 

 

 

O Luxuoso Kale 

 

Kale é um verde que faz qualquer um rapidamente se ligar à natureza. Se o verde Greenery não é um favorito seu, experi-

mente este belíssimo tom, uma opção mais sóbria mas ao mesmo tempo sofisticada. Uma dica: fica absolutamente perfeito 

em peças de estofo! 

 
CANDEEIRO DE MESA AMIK  | CADEIRÃO EARTH | MESA DE APOIO KOI | CANDEEIRO DE TECTO SAKI | BANCO DE BALCÃO 

N20 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.brabbu.com/pressarea/lighting/amik-table-light/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/earth-armchair/
https://www.brabbu.com/pressarea/casegoods/koi-side-table/
https://www.brabbu.com/pressarea/upholstery/n20-counter-stool/


 

SOBRE A BRABBU 

 

Nascida em 2011, a BRABBU veio reescrever o verdadeiro “design com raça”. Com personalidade e atitude, a 

marca, desde logo amada por interior designers, profissionais de decoração, amantes de design e pela imprensa. 

é reconhecida como A FORÇA DA NATUREZA, com peças de design que representam uma forma intensa de 

viver. 

Com uma oferta integrada de peças de mobiliário desde estofo, iluminação, tapetes, arte e acessórios que trans-

mitem a alma e raça da mãe natureza, a BRABBU combina a linguagem cosmopolita com a pureza dos materiais, 

texturas, cores e cheiros da natureza e de diferentes culturas, dando a possibilidade de criar ambientes repletos 

de memórias e de experiências sensoriais. 

 

Para mais informações, por favor contacte:  

BRABBU 

press@brabbu.com 

+ 351 914 925 846 

 
 
 
 
 

https://www.brabbu.com/en/
https://www.brabbu.com/en/
https://www.brabbu.com/en/

