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INTERIOR DESIGN

COMPANY

EQUILIBRIO ADDS A

SPECIAL TOUCH TO

ANY HOME WHETHER

A TWO BEDROOM

FLAT OF A SEVEN

BEDROOM VILLA
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The perfect balance

From "Small"…

Based on a philosophy of elegance
and style for over 18 years, com-

bined with the highest quality, interior design
company Equilíbrio has a wide range of
beautiful items to suit any home. On display
at its showroom in Almancil are pieces of fur-
niture, lamps, rugs and decorative items,
beautifully arranged in a number of different
settings, and although each piece is carefully
selected for its quality, Equilíbrio also has a
number of other high-quality items at com-
petitive prices.

Customers are welcome to browse the
bright and airy showroom at their own
leisure, with interior designers Ingrid Parnis

and Sofia Castro and their friendly team
available to help with any queries.

Although current economic circumstances
determine a more diligent exercise of our op-
tions on expenditure for interior design and fur-
nishings, Ingrid firmly believes it's possible to
achieve wonderful results whilst still keeping
the cost down. For example, “for a bedroom,
you could choose a reasonably priced fabric for
the curtains and make the headboard and cush-
ions on the bed something really special with
a more expensive fabric, to give it that 'wow fac-
tor',” says Ingrid. 

With its own soft furnishings atelier next
door and a team of experienced and reliable  ��

A EMPRESA DE

DESIGN DE 

INTERIORES

EQUILÍBRIO DÁ UM

TOQUE ESPECIAL A

QUALQUER CASA,

SEJA UM APARTA-

MENTO DE DOIS

QUARTOS OU UMA

MORADIA DE SETE

Baseando-se numa filosofia de ele -
gância e estilo há mais de 18 anos, em

combinação com um serviço da mais alta quali-
dade, a empresa de design de interiores
Equilíbrio tem uma vasta gama de artigos de
decoração à medida de qualquer casa. No seu
showroom, em Almancil, encontramos peças de
mobiliário, candeeiros, tapetes e artigos de de -
coração, impecavelmente conjugados em vários
cenários diferentes. Apesar de cada peça ser cui-
dadosamente seleccionada pela sua qualidade, a
Equilíbrio tem ainda vários itens de alta qualidade
a preços competitivos.

Os clientes são convidados a passear pelo
showroom à sua vontade, sendo que as designers
de interiores Ingrid Parnis e Sofia Castro e a sua
simpática equipa estão sempre disponíveis para
ajudar com qualquer questão.  ��
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to "Large"…
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�� fitters, Equilíbrio provides upholstering and
curtain-making services, as well as a very
large choice of fabrics, to suit any client’s budg-
et, whilst giving a new look and a touch of el-
egance to any room, from smaller apartments
to large villas. Ingrid adds: “It's a matter of el-
egant design, trust and reliability, and that's why
I’m delighted to say that our clients return time
and again.”  �

��  Apesar da situação económica actual exigir
maior diligência relativamente a despesas com
design de interiores e mobiliário, Ingrid acredita
que é possível alcançar excelentes resultados a
baixo custo. Por exemplo, “num quarto, podemos
escolher um tecido de preço razoável para os cor-
tinados e fazer uma cabeceira e almofadas para a
cama especiais com um tecido mais caro para dar
aquele factor ‘uau’,” diz.

Com o seu próprio atelier de têxteis na porta
ao lado e com uma equipa de técnicos de mon-
tagem experientes e de confiança, a Equilíbrio
oferece serviços de estofagem e de confecção de
cortinados, bem como uma vasta gama de teci-
dos para todos os bolsos, que darão um novo ar e
um toque de elegância a qualquer divisão, desde
apartamentos pequenos a grandes moradias.
“Trata-se de design elegante e de confiança, e é
por isso que fico feliz por dizer que os nossos
clientes voltam sempre,” acrescenta Ingrid.  �
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