
Joint celebration of style
FROM HOSTING A SPECIAL VITRA PARTY TO LUXURIOUS DESIGN PROJECTS IN THE ALGARVE

AND ANGOLA, REFLEXÕES SHOWS WHY IT IS A LEADER IN ITS FIELD

A REFLEXÕES MOSTRA-NOS PORQUE É QUE É LÍDER NO SEU SEGMENTO –
SEJA A ORGANIZAR UMA FESTA ESPECIAL PARA A VITRA OU A CRIAR

LUXUOSOS PROJECTOS DE DESIGN NO ALGARVE E EM ANGOLA
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in Milan, various exciting new Vitra models
were introduced including the reissued
classic Eames aluminium chair.  Willemien
visits the fair every year to update the
collection at Reflexões from exclusive
designer brands such as Poliform, Flexform,
Linteloo, Rimadesio, Lambert, Casamilano
and outdoor brands Royal Botania, Manutti,
Paola Lenti and B&B Italia.

Naturally, Reflexões has included Vitra
furniture in various interior design projects
in exclusive locations such as Quinta do Lago

Uma das empresas de design de interiores
e de mobiliário mais bem sucedidas da

região, a Reflexões Contemporary Design combina
desde sempre o olho experiente e o conhecimento
da designer de interiores Willemien van der Burg
com algumas das marcas de design mais
proeminentes do mundo. Uma das suas parcerias
de sucesso foi com a icónica marca de mobiliário
Vitra, com a qual a Reflexões vai celebrar a sua
relação especial com uma festa exclusiva no seu
showroom no Centro O Tradicional, em Almancil.
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centro o tradicional, 
rua do comércio, 8135 almancil

t (351) 289 393 500   info@reflexoes.com
www.reflexoes.com

One of the region's most successful
interior design and furnishing

companies, Reflexões Contemporary
Design has always combined the
experienced eye and expertise of interior
designer Willemien van der Burg and some
of the most prominent designer brands in
the world. One of their successful joint
ventures is with the iconic furniture brand
Vitra and in July Reflexões will be
celebrating this special relationship with an
exclusive party at its showroom at Centro O

Tradicional in Almancil. 
This year at the

international furniture fair
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seleccionada para mobilar o interior e exterior de
uma luxuosa casa com seis quartos no Verão
passado. “Entrar no mercado angolano é um
desafio novo e importante para a Reflexões”, disse
Willemien, cuja filosofia é proporcionar um
serviço de design de interiores personalizado
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and Angola, where it was selected to furnish
the interior and exterior of a luxurious
six-bedroom villa last summer. “It is a new
and important challenge for Reflexões to
enter the Angolan market,” says Willemien,
whose philosophy is to provide a bespoke
interior design service through a
comprehensive choice of items to create a
stylish, contemporary home.

Reflexões’ interior design projects through-
out the Algarve and abroad can be viewed on
their website www.reflexoes.com.  �

através de uma abrangente escolha de peças para
criar uma casa contemporânea e elegante.

Os projectos de design de interiores da
Reflexões no Algarve e no estrangeiro podem
ser vistos no website da empresa em
www.reflexoes.com.  �

Este ano, na feira internacional de mobiliário de
Milão, foram apresentados vários novos e
excitantes modelos da Vitra, incluindo a clássica
cadeira Eames em alumínio, agora reeditada.
Willemien visita a feira todos os anos para
actualizar a colecção da Reflexões com marcas
exclusivas de design, como a Poliform, Flexform,
Linteloo, Rimadesio, Lambert, Casamilano e ainda
mobiliário de exterior de marcas como a Royal
Botania, Manutti, Paola Lenti e B&B Italia.

Como era de esperar, a Reflexões incorporou
peças da Vitra em muitos dos seus projectos de
design de interiores em localizações exclusivas,
como a Quinta do Lago e Angola, onde foi
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