EXERCÍCIOS

EXERCÍCIOS

DE ESTILO

DE ESTILO

DESIGNER
SECRETS
SUITE ECLÉTICA

PAREDES DA CABECEIRA
FORRADAS A PAINÉIS DE
LINHO ESTOFADO NO ATELIER CJC

Remodelação de apartamento
em condomínio, em Lisboa.

CORTINAS EM SEDA
DO JIM THOMSON

CADEIRÃO INDO PORTUGUÊS
DO PROPRIETÁRIO

JARRA EM PRATA.
VELAS CJC.
GUARDA JÓIAS DA CQUIN.
TUDO NO ATELIER CJC

CANDEEIROS TIZIO DA
ARTEMIDE NO ATELIER CJC

JARRA VIDRO CASTANHA
DE DAUM FRANCY

CRISTINA JORGE CARVALHO
ARQUITECTURA E DESIGN DE INTERIORES
O Atelier CJC desenvolve projectos de Arquitectura e de
Design de Interiores. Na sua extensa lista de trabalhos
contam-se hotéis, restaurantes, spas, escritórios, showrooms,
casas particulares, tanto em Portugal como no estrangeiro.

COLCHA EM TECIDO
DA SACHO HESSLEIN

O seu trabalho pode ser visto em www.cjc-design.com

Quando fui convidada para remodelar este apartamento, o enfoque
dos proprietário incidia sobre um estilo glamoroso e também
eclético, dando uma especial atenção à suite principal e ao quarto
de vestir. A intervenção passou por os dois quartos e uma casa
de banho, a suite, com quarto e quarto de vestir, separados por
uma parede onde foi integrado um plasma e sistema de cinema
e som. O ambiente é contemporâneo, calmo, relaxante. As cores
numa paleta de brancos, beges e marfim, com umas pinceladas
de beringela. Para além da intervenção, concepção e design
do espaço, também desenhamos o mobiliário, escolhemos os
materiais e fizemos a selecção de peças funcionais e decorativas.
originais dos anos 40 aos anos 70. A casa de banho social foi toda
remodelada, optando-se por retirar os revestimentos de parede
existentes e substituindo-

os por um papel de parede marcante.

A bancada toda em espelho foi desenhada pelo atelier CJC. As
loiças sanitárias são NIC Design. Torneiras da Cifial.

MESAS DE CABECEIRA LACADAS
DESIGN BY CJC
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Os objectos decorativos, vidros e pratas são na sua maioria

