A elegância
dentro de
sua casa
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Se procura dar um ar mais
sofisticado e elegante à sua casa,
e ao mesmo tempo o transporte
para um ambiente acolhedor, a
MMRoxo é a escolha ideal para
si. Como resultado da paixão
pelo design de interiores e da
vasta experiência com algumas
marcas reconhecidas na área,
Maria Manuela Roxo abriu o seu
primeiro atelier.

Portugal Inovador

Após a conclusão do curso de Interior and Fashion Design (em Saint
Martin’s, Londres) e as suas colaborações na moda com várias marcas
internacionais como Inwear, Jackpot,
Love Fashion Group e, também algumas portuguesas, como a Mini-Up,
Up&Go, Linha Sports Wear e Cenoura,
Manuela Roxo adquiriu um extenso
know-how na sua profissionalização
como decoradora, permitindo um profundo conhecimento na conjugação
dos têxteis, da decoração e do design
de interiores.
Sediada em Lisboa e no Porto, a
MMRoxo corresponde a um atelier de
decorações e projetos de interior com
elevado prestígio, concluíndo até aos
dias de hoje mais de 200 projetos a
nível nacional e europeu. Estende-se
às mais alargadas áreas e contextos,
afirmando o seu trabalho em espaços
comerciais, residenciais, hotelaria e
exposições. Através da aposta em
diversos estilos desde o rústico ao
contemporâneo e do clássico ao moderno, Manuela Roxo consegue ir ao
encontro das expectativas dos seus
clientes, criando sempre algo inovador
e surpreendente através da sua inspiração constante. “Acreditamos que cada
traço, cada detalhe pode ser destacado

por um design cuidado e uma decoração única”, diz, prevalecendo a exclusividade e a unicidade de cada cliente.
Em 2010, junta-se ao atelier Miguel
Roxo Ferreira, tendo já colaborado
com grandes ateliês como Christopher
Channond, Interior Design, Vitrocsa
UK/Portugal e Kohn Pederson Fox
Associated.
Neste sentido, com a colaboração
de uma equipa de design de interiores,
decoração e arquitetura, o objetivo da
MMRoxo passa por “criar a perfeita sinergia”, analisando de forma integrada
todas as vertentes do projeto. Isto é,
para cada cliente é desenvolvido um
único projeto que valorize o espaço e
a sua finalidade.
Com o passar dos anos, a elaboração de distintos projetos nos quais
o conforto, a estética e a durabilidade
são os fatores mais valorizados para
um “resultado final apaixonante”, posicionou no mercado a MMRoxo, como
um parceiro que preserva a confiança
dos seus clientes.
O lema do atelier é proporcionar
ao cliente um ambiente confortável
e relaxante e que, ao mesmo tempo,
se transforme num refúgio, no qual
simplesmente a própria decoração já o
faça sentir-se em casa.

Elegance
inside your
house
If you are looking for a more
sophisticated and elegant
look in your own home, while
being transported to a cozy
environment, MMRoxo is the
ideal choice. As a result of her
passion for interior design and
the vast experience with some
recognized brands within this
activity, Maria Manuela Roxo
opened her first atelier.

After concluding the Interior and
Fashion Design course (at Saint
Martin’s, London), and her fashion
collaborations with several international brands such as Inwear, Jackpot,
Love Fashion Group and also some
Portuguese, like Mini-Up, Up & Go,
Line Sports Wear and Cenoura, Manuela Roxo acquired a vast expertise
in her professional path as a decorator, which helped her gather a deeper
knowledge in how to combine textiles,
decoration and interior design.
MMRoxo is headquartered both in
Lisbon and Porto, as a studio dedicated to interior decorations and projects
of great prestige, having concluded up
to the present day over 200 projects
at national and European level. It covers the widest areas and contexts,
asserting its work in commercial spaces, housing, hotels and exhibitions.
Venturing into diverse styles, ranging
from the rustic to the contemporary,
and from the classic to the modern,
Manuela Roxo manages to meet the
expectations of her clients, while always creating something innovative
and surprising through its constant
inspiration. “We believe that each line
that is drawn and every single detail
can be highlighted by a careful design
and a unique décor”, she says, making
prevail the exclusivity and uniqueness
of each customer.

In 2010, Miguel Roxo Ferreira
joined the studio, having already
collaborated with major ones such as
Christopher Channond, Interior Design, Vitrocsa UK / Portugal and Kohn
Pederson Fox Associated.
In this sense, with the collaboration of a team of interior design,
decoration and architecture, MMRoxo
aims to “create the perfect synergy”,
analyzing in an integrated way all aspects of the project. For each client is
developed a unique project that adds
value to the space and its purpose.
Over the years, the development
of different projects in which comfort,
aesthetics and durability are the most
valued factors for a “passionate end
result”, that positioned MMRoxo on the
market as a partner that preserves the
trust of its customers.
The motto of the studio is to
provide the client a comfortable and
relaxing environment that becomes,
at the same time, a refuge, in which
by the decoration itself he can feel
himself at home.
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