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Contemporary 
elegance

With an eye for style and a passion for design, Ingrid Parnis has found her 
balance creating luxurious interiors for homes in the Algarve and beyond
Com olho para o estilo e uma paixão pelo design, Ingrid Parnis encontrou o seu 
equilíbrio na conceção de interiores de luxo para casas no Algarve e não só

Text: Alexandra Stilwell
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D izem que o equilíbrio não é algo que 
se encontra, mas que se cria. E é 
precisamente isso que Ingrid Parnis 

faz: criar espaços interiores extraordinários, 
em que o conforto e o estilo são conjugados 
em perfeito equilíbrio.

A designer de interiores sedeada em 
Almancil sempre teve um grande sentido 
de estilo, desde muito jovem. Influenciada 
pela mãe, que era estilista, Ingrid tinha um 
fascínio por tecidos e cores. «Foi aí, provavel-
mente, que tudo começou», admite, quando 
nos sentamos num sofá no seu showroom. 
O chamamento do ofício foi natural, e ainda 
hoje, 34 anos depois da abertura da Equilíbrio 
em Almancil, não perdeu a paixão.

Uma mulher internacional, Ingrid benefi-
ciou de experiências vividas nos quatro can-
tos do mundo, o que abriu os seus horizontes 
a diferentes culturas e estilos. Filha de pais 
holandeses, nasceu na Nova Zelândia, tendo 
vivido entre os dois países antes de se mudar 
para Londres aos 21 anos, onde, após uma 
carreira no serviço diplomático, criou o seu 
negócio de design de interiores.

Fartos das férias na Riviera Francesa, Ingrid e 
o marido visitaram o Algarve e apaixonaram-se 
de imediato. Compraram uma casa na Quinta 
do Lago, que Ingrid decorou com carinho, e o 
resultado impressionou de tal forma o agente 
comercial do empreendimento que este pediu-
lhe que mobilasse uma casa modelo. E assim, 
o que começou como um projeto pessoal para 

T hey say balance is not something 
you !nd but something you create. 
And that’s precisely what Ingrid 

Parnis does; she creates extraordinary 
interiors where comfort and style come 
together in perfect balance.

From a young age, the Almancil-based 
interior designer has had a great sense of 
style. In"uenced by her mother, who was 
a fashion designer, she has always been 
fascinated by fabrics and colours. “That’s 
probably where it all started,” she admits, 
as we settle down on a sofa in her show-
room. Her trade came naturally to her, and 
still today, 34 years after opening Equilíbrio 
in Almancil, she loves it just as much.

A worldly woman, Ingrid bene!tted 
from a life lived in the four corners of the 
world, opening her horizons to di#erent 
cultures and styles. Born in New Zealand 
to Dutch parents, she lived between Hol-
land and New Zealand before moving to 
London at the age of 21, where, following 
a career in the diplomatic service, she set 
up her interior design business. 

Tired of holidays in the French Riv-
iera, Ingrid and her husband came to the 
Algarve and instantly fell in love with it. 
They bought a house in Quinta do Lago, 
which she lovingly decorated and, impressed 
by the result, was promptly asked by the 
development’s sales manager to furnish 
a new showhouse. And that’s how, what 

started as a personal project for her home 
in the Algarve over three decades ago, 
turned into a business venture that now 
sees Ingrid design interiors for many small 
and large homes in the region.

She chose the name Equilíbrio, which 
in Portuguese means balance, because her 
style is a balance between classic and con-
temporary. But it is also about balanced 
interiors, colours and furniture. What we 
!nd in her showroom is her style, which 
she resumes in just two words: contempo-
rary elegance. “Many contemporary designs 
are not comfortable,” explains Ingrid. “My 
mission is to make something with a con-
temporary edge, but comfortable.”

Equilíbrio’s 450sqm showroom is located 
on one of Almancil’s main roads, on the 
way to Vale do Lobo and Quinta do Lago. 
Here Ingrid displays some of her most 
stylish designs, from sitting-rooms and 
dining-rooms to cosy double and single 
bedrooms. Although it is a shop, “because 
you can buy things here”, says the interior 
designer, she refers to it as a showroom, 
“where people come for inspiration and 
see what can be done”. Downstairs, the 
vast basement resembles Aladdin’s cave, 
full of stunning pieces of furniture, light-
ing !xtures and decorative accessories 
waiting to bring interiors to life.

Next to the showroom, Equilíbrio 
has a soft furnishings “atelier” where 
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everything from curtains, bedspreads 
and blinds to headboards and cushions 
are handmade by a team of skilled seam-
stresses. The materials are of the finest 
quality, as are the finishes. “Service and 
quality are my mottoes,” she says, proud 
to have the doors of her atelier open to 
the public to show how everything is 
beautifully handcrafted.

Ingrid also opened an art gallery next 
to the showroom to complement her 
interior designs, where pieces from both 
local and international artists come 
in all sizes and styles. A large painting 
with bright-eyed flamingos makes the 
perfect key feature for a sitting room, 
while black and white photos come 
together in a collage for a classic mono-
chrome space.

Ingrid aims to make her clients happy 
and ful!l their wishes, using top-quality 
materials. “People very often don’t see 
how things can work or can’t !nd the 
right piece,” she says, giving us an exam-
ple. “I have clients who came in, walked 
through. I asked if I could help them, if 
they knew what they were looking for. 
They said yes, but that they couldn’t see 
it. They described it and I went down 
to a room where they had just been and 
found the item. And from that small 

a sua casa no Algarve há mais de três décadas, 
transformou-se num projeto empresarial que 
leva Ingrid a desenhar interiores para várias 
casas, pequenas e grandes, na região.

A designer de interiores escolheu o nome 
Equilíbrio, pois o seu estilo é um equilíbrio 
entre o clássico e o contemporâneo. Mas é 
também uma referência ao equilíbrio dos inte-
riores, às cores e à mobília. O que encontramos 
no seu showroom é o seu estilo, que Ingrid 
sintetiza em apenas duas palavras: elegância 
contemporânea. «Muitos designs contem-
porâneos não são confortáveis», explica. «A 
minha missão é fazer algo com um toque 
contemporâneo, mas confortável.» 

Com 450 metros quadrados, o showroom 
da Equilíbrio está localizado numa das princi-
pais estradas de Almancil, a caminho de Vale 
do Lobo e da Quinta do Lago. É aqui que Ingrid 
expõe alguns dos seus designs mais elegantes, 
desde salas de estar e de jantar até confortáveis 
quartos duplos e individuais. Embora seja uma 
loja, «porque é possível comprar coisas aqui», 
segundo a designer de interiores, a própria ref-
ere-se ao espaço como um showroom, «onde 
as pessoas vêm buscar inspiração e ver o que se 
pode fazer». No andar de baixo, a vasta cave 
assemelha-se à caverna de Aladdin, recheada 
de mobiliário deslumbrante, peças de ilumi-
nação e acessórios decorativos à espera de dar 
vida aos interiores.
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Ao lado do showroom, a Equilíbrio tem um 
“ateliê” de guarnição de interiores onde tudo, 
desde cortinas, colchas e persianas até cabe-
ceiras e almofadas, é feito à mão por uma 
equipa de costureiras talentosas. Os mate-
riais, assim como os acabamentos, são da 
mais alta qualidade. «Serviço e qualidade 
são os meus lemas», afirma Ingrid, orgul-
hosa de ter as portas do seu ateliê abertas 
ao público para mostrar como tudo é tra-
balhado à mão com mestria.

A designer de interiores abriu também 
uma galeria de arte ao lado do showroom para 
complementar os seus designs, onde estão 
disponíveis peças de artistas locais e inter-
nacionais em todos os tamanhos e estilos. 
Uma grande pintura com flamingos de olhos 
brilhantes é a peça-chave perfeita para uma 
sala de estar, enquanto fotografias a preto e 
branco são combinadas numa colagem para 
um espaço monocromático clássico.

O objetivo de Ingrid é a felicidade dos seus 
clientes e satisfazer os seus desejos, utilizando 
materiais de primeira qualidade. «As pessoas 
muitas vezes não vêem como as coisas podem 
funcionar ou não conseguem encontrar 
a peça certa», diz, dando-nos um exemplo. 
«Tenho clientes que entraram e passearam 
pelo espaço. Perguntei se os podia ajudar, se 
eles sabiam o que procuravam. Disseram que 

sim, mas que não o conseguiam encontrar. Eles 
descreveram-no e eu desci a uma sala onde 
tinham acabado de estar e encontrei o artigo. E 
daquela pequena coisa, acabei por fazer toda a 
casa deles, e ficaram muito satisfeitos.»

É assim que Ingrid trabalha. Começa por 
pedir a novos clientes que identifiquem aquilo 
que gostam ou não no showroom e parte daí. 
Uma vez escolhidos os tecidos e o mobiliário, a 
designer dá início ao projeto, instalando tudo 
com a sua equipa profissional de montagem, e 
complementando o trabalho com candeeiros 
e quadros. «Se o cliente não gostar, volta para 
trás, mas nove em cada dez vezes, ele gosta, 
porque nessa altura já conheço o seu gosto e 
estilo», afirma Ingrid.

A designer conhece os seus tecidos. Se 
descrever o que procura, Ingrid sabe onde o 
encontrar no seu showroom. A maioria dos 
materiais com que trabalha vêm de Inglaterra, 
tais como tecidos da Romo, Villa Nova, Jane 
Churchill e Osborne and Li!le, e de França, 
com marcas como Camengo, Manuel Cano-
vas, e Casamance. Mas também trabalha 
com fornecedores portugueses, utilizando 
tapetes feitos de seda botânica, produzidos 
no norte de Portugal, e sofás, de «qualquer 
tamanho, forma e tecido», enquanto aces-
sórios como peças de iluminação vêm do 
Reino Unido e da Europa continental. Ingrid 

IN
T

E
R

IO
R

 D
E

S
IG

N
 C

o
n

te
m

po
ra

ry
 E

le
ga

n
ce

 

thing, I ended up doing their whole 
house, and they were very pleased.”

This is how Ingrid works. She will 
start by asking a new client to pinpoint 
what they like, and don’t like in the 
showroom and start from there. Once 
the fabrics and furniture are chosen, 
Ingrid will begin designing the project, 
installing everything with her skilled 
team of fitters, and complementing 
the project with lamps and pictures. “If 
the client doesn’t like it, it comes back, 
but nine times out of ten, they like it, 
because by that time I know their taste 
and style,” she affirms.

She knows her fabrics. If you describe 
what you’re looking for, Ingrid knows 
where to !nd it in her showroom. Most 
of the materials she works with come 
from England, such as fabrics by Romo, 
Villa Nova, Jane Churchill and Osborne 
and Little, and from France, with brands 
like Camengo, Manuel Canovas, and 
Casamance. But she also works with Por-
tuguese suppliers, using carpets made 
from botanical silk, produced in the 
North of Portugal, and sofas, “any size, 
shape and fabric”, while accessories such 
as lighting !xtures come from the UK 
and mainland Europe. Ingrid gets new 
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collections in twice a year, in January 
and September, when she goes to the 
Paris fair to choose materials based on 
what her clients will like. 

Discussing the latest interior design 
trends, Ingrid confirms that greys are 
still very much in fashion, along with 
creams and beiges, with pops of colour in 
blue, coral and yellow, which are making 
a come-back.
When it comes to refurbishing spaces, 
Ingrid always has clever ideas to bring life 
back into a room. Take, for example, a home 
with dark wooden "oors, grey curtains and 
sofas. “I kept the beautiful hardwood "oors 
and removed the curtains and replaced 
them with cream-coloured ones, painted the 
walls white, and reupholstered an armchair 
in a bright colour. The transformation gave 
the room a contemporary feel that !ts in 
with the Algarve climate.” She has just com-
pleted a monumental project in Quinta do 
Lago, a magni!cent quinta style house with 
4m high ceilings and spacious rooms. 

Her passion for her work is re"ected 
in her projects, and her bubbly personality 
puts any new client at ease. It’s no wonder 
so many of them have asked her to deco-
rate their homes back in their home coun-
tries such as the UK, Ireland, France and 
Switzerland, and no wonder so many have 
become friends.

equilibriointeriors.com

recebe novas coleções duas vezes por ano, 
em janeiro e setembro, quando vai à feira de 
Paris para escolher materiais com base no 
que os seus clientes podem gostar.

Ao discutir as últimas tendências de design 
de interiores, Ingrid confirma que os cinzen-
tos ainda estão na moda, bem como cremes 
e beges, com toques de cor em azul, coral e 
amarelo, que estão de volta.

Quanto à remodelação de espaços, Ingrid 
tem sempre ideias sagazes para reavivar uma 
sala. Tomemos, por exemplo, uma casa com 
chão de madeira escuro, cortinas cinzentas 
e sofás. «Conservei os belos pavimentos em 
madeira e removi as cortinas e substituí-as 
por outras de cor creme, pintei as paredes 
de branco, e refiz o estofo de uma poltrona 
com uma cor viva. A transformação deu à 
sala uma sensação contemporânea que se 
enquadra no clima do Algarve.» Ingrid ter-
minou recentemente um projeto grandioso 
na Quinta do Lago, uma magnífica casa ao 
estilo de uma quinta com tetos de quatro 
metros de altura e quartos espaçosos.

A paixão pelo seu trabalho reflete-se nos 
seus projetos, e a sua personalidade dinâmica 
deixa qualquer novo cliente à vontade. Não 
é de admirar que muitos clientes lhe ten-
ham pedido para decorar as suas casas nos 
seus países de origem, como o Reino Unido, 
Irlanda, França e Suíça, e não admira que 
tantos se tenham tornado amigos.

equilibriointeriors.com
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