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High quality and style at

Reflexões
Contemporary Design
ALMANCIL-BASED DESIGN COMPANY IS ALWAYS
AT THE CUTTING EDGE OF INTERIOR DESIGN
A EMPRESA DE DESIGN SEDEADA EM
ALMANCIL ESTÁ SEMPRE NA VANGUARDA
DA DECORAÇÃO DE INTERIORES

O

wner Willemien van der Burg
attends Europe’s major furniture
fairs to keep up to date with the latest trends
and recently visited Frankfurt’s fair. This
event mainly specialises in smaller items for
the home, and Willemien has bought some
interesting glassware, pots, vases, lighting
and decorative items and even sourced a
range of stylish dog baskets so that your pet
can now also feel totally at home in your stylish surroundings! In April, she will attend the
world’s leading furniture fair in Milan.
At the 400-sqm showroom at Centro
O Tradicional, visitors can view a wide
range of exclusive designer furniture and

lighting from leading names such as Poliform,
Flexform, Rimadesio, Casamilano, Gervasoni, Linteloo, Meridiani, Riva, Lambert,
Varenna kitchens and Agape bathrooms.
These days, most clients consider outside
space and living just as important as inside,
so Reflexões has a fabulous selection of
exterior furniture, such as Royal Botania,
Dedon, Manutti and Coro, to complement
their interior range.
Reflexões also offers a comprehensive
service tailored to meet the needs of each
client, ranging from furniture and fabrics to a
complete interior project right down to
kitchenware, bed linen and towels. !

A

proprietária Willemien van der Burg frequenta as maiores feiras de mobiliário
da Europa para se manter a par das últimas tendências e visitou recentemente a feira de Frankfurt.
Este evento foca-se nos pequenos artigos para o
lar e Willemien comprou objectos interessantes
como copos, vasos, jarras, iluminação, artigos de
decoração e até uma gama de bonitos cestos para
cães, para que o seu animal de estimação se possa
sentir completamente em casa e à altura da sua decoração! Em Abril, vai ainda visitar o maior evento do
mundo do género, a feira de mobiliário de Milão.
No showroom de 400 metros quadrados da
Reflexões, situado no Centro O Tradicional, os
visitantes podem observar uma vasta gama de
mobiliário e iluminação de nomes mundialmente
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reconhecidos, como a Poliform, Flexform, Rimadesio, Casamilano, Gervasoni, Linteloo, Meridiani,
Riva, Lambert, bem como cozinhas Varenna e
casas de banho Agape.
Actualmente, a maioria dos clientes considera
a vivência e o espaço exterior tão importantes
como o interior. Assim, a Reflexões oferece uma
fabulosa selecção de mobiliário de exterior, de
marcas como a Royal Botania, Dedon, Manutti e
Coro, para complementar a sua gama de interior.
A Reflexões também oferece um serviço de
design de interiores completamente personalizado para responder às necessidades de cada
cliente, desde mobiliário e tecidos, passando por
projectos completos de decoração, artigos de
cozinha, roupa de cama e toalhas. !

