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Dispondo da melhor selecção de mobiliá-

rio de exteriores e interiores e contando

com o know-how da designer Willemien van der

Burg, a Reflexões é uma das mais notáveis empre-

sas de mobiliário e design de interiores do Algarve. 

Localizada em Almancil, a empresa apresenta

uma série de marcas de design de topo, tendo

acrescentado recentemente ao seu portfolio mais

três de renome: B&B Italia, Paola Lenti e Vitra. 

A B&B Italia, reconhecida pela criatividade, inova-

ção e intemporalidade, produz mobiliário exclusivo

da mais alta qualidade. A Paola Lenti é especialista

em tapetes e assentos para ambientes interiores e

exteriores. Por exemplo, na sua colecção Aqua,

com produtos que vão desde os sofás modulares

às espreguiçadeiras, poltronas e mesas, a marca

italiana revela uma grande variedade de cores e

materiais, resistentes à agua e aos raios UV.

No entanto, a Reflexões começa também a

ganhar nome fora de Portugal. A empresa foi há

bem pouco tempo seleccionada para desen -

volver um projecto de decoração de interiores e

exteriores de uma luxuosa moradia de seis

quartos em Angola. “Estou bastante entusias -

mada com este projecto porque é um novo e

importante desafio para a Reflexões. É a nossa

primeira oportunidade de entrar no mercado

angolano”, diz Willemien van der Burg.  �

But Reflexões has not only made its name in
Portugal, as the company was recently
selected to design the interior and exterior of
a luxurious six-bedroom villa in Angola. “I am
very excited about this project as it is a new
and important challenge for Reflexões and our
first opportunity to enter the Angolan market,”
said Willemien van der Burg. �

With the finest selection of indoor
and outdoor furniture, combined

with the eye and expertise of interior designer
Willemien van der Burg, Reflexões is one of
the most prominent interior design and
furnishing companies in the Algarve.
Featuring a range of leading designer brands,
the company in Almancil recently added
three iconic brands to its portfolio: B&B
Italia, Paola Lenti and Vitra.

Blending creativity, innovation and
timelessness, B&B Italia produces exclusive
furniture of the highest quality, whilst Paola
Lenti specialises in rugs and seating for indoor
and outdoor environments. The outdoor Aqua
collection in particular, which features modular
sofas, sunbeds, armchairs and tables, has a
fabulous range of colours and materials that are
enduring and resistant to water and UV rays.

NEW BRANDS AND NEW HORIZONS FOR INTERIOR DESIGN COMPANY REFLEXÕES

A EMPRESA DE DESIGN DE INTERIORES REFLEXÕES COM 
NOVAS MARCAS E NOVOS HORIZONTES À VISTA
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