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Comprometida em desenvolver peças de mobiliário que ofereçam
“conforto, requinte e beleza”, bem como uma inusitada dose de “magia”
ao ambiente interior de cada casa, a CrispalMóvel funciona como uma
espécie de companheiro para todas as ocasiões. Afinal, desde o fabrico
próprio das peças que compõem o seu catálogo, à elaboração de “projetos
de interiores” adaptados às exigências de cada habitação ou espaço –
sem esquecer o trabalho de consultoria e gestão de expectativas –, existe
todo um processo que nasce da procura pela materialização de uma ideia
que, diversas etapas volvidas, resulta numa operação na qual “não pode
falhar nenhum pormenor”.
Apostada em responder às necessidades do segmento médio-alto,
é mediante os atributos da criatividade, da simpatia, da aposta pelos
materiais da melhor qualidade e da ampla experiência no mercado que a
CrispalMóvel tem assegurado a sua diferenciação, principalmente numa
época em que, tal como constata Catarina Nunes, “as pessoas estão a
apostar cada vez mais em si e no seu conforto”. Por outro lado, e em paralelo com a capacidade de fornecer soluções de mobiliário desenvolvidas
à medida de cada lar ou unidade hoteleira de luxo (no que corresponde
a outro nicho em crescimento), a empresa tem aproveitado o “boom” da
reabilitação urbana que se reflete, hoje em dia, na cidade do Porto.
Nesse sentido, se até há pouco tempo “quase 90% do trabalho da
CrispalMóvel era feito para novas habitações, o certo é que a empresa
começou a receber, a pouco e pouco, pedidos para fazer cada vez mais
casas restauradas”, recorda a nossa interlocutora. Naturalmente que, pelas
suas características, “é mais desafiante concretizar este tipo de trabalhos”,
na medida em que é necessário “ajustar a beleza de cada casa antiga com
a funcionalidade que a pessoa pretende para o dia-a-dia”, acrescenta a
gerente de loja. Concomitantemente, a atenção ao pormenor afigura-se
essencial, já que “as habitações antigas têm muitos recantos e espaços
que nem sempre estão bem aproveitados” exigindo, por norma, peças de
mobiliário adaptadas à singularidade e “charme” de cada caso.

Recordando que a CrispalMóvel “não trabalha em quantidade, mas
sim em qualidade”, Catarina Nunes destaca outro recente investimento
da empresa: a reabilitação de móveis antigos. Efetivamente, e sempre
que uma pessoa decide restaurar uma casa, “há muito mobiliário clássico
lá dentro que se pode tornar moderno e ser aproveitado”, explica a nossa
entrevistada, enfatizando que, não raras vezes, o que parecia descartável
ou desajustado pode revestir-se de “uma nova personalidade”. Surpreender, renovar e deliciar constituem-se, assim, como os grandes predicados
de uma arte que, felizmente, deixou de ser segredo: nada mais, nada
menos do que o uso da magia, ao serviço do bom gosto.
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Com lojas no Porto e em Guimarães,
a CrispalMóvel fabrica e comercializa
soluções de mobiliário que prometem
proporcionar, no interior de cada casa, um
ambiente único, à medida que o conforto e
a beleza se aliam ao bom gosto.
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