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O Atelier 411 está preparado
para transformar a sua casa
de sonho em realidade.
Abriu as portas há um ano, apresentando ao
mercado a aliança perfeita entre a arquitetura de
interiores e o design de interiores. No Atelier 411,
cada projeto é pensado ao mais ínfimo pormenor,
em plena concordância com a rotina diária e a
personalidade dos seus habitantes. Cada ambiente
é concebido com total atenção aos materiais, aos
acabamentos, à iluminação… pormenores que
contribuem para um resultado final harmonioso e
confortável.
O acompanhamento do projeto à execução e
a disponibilidade total são marcas distintivas deste
Atelier, a par da possibilidade de materialização do
Sonho. Surgem desafios? Sim. Mas para todos esta
equipa encontra uma solução.
Tendo como imagem de marca ambientes confortáveis, uma das preocupações do Atelier 411 está
na “criação de espaços para serem vividos”. Para
isso, Carla Magalhães, mentora do projeto, esforça-se por envolver os clientes no processo de criação,
procurando entender como estes “vivem a casa”. O
conforto é a palavra de ordem, a disciplina e o rigor
na seleção de peças e na criação de espaços são a
tendência deste Atelier.
Enquanto refúgio onde o indivíduo recupera
energias e se reinventa, o boom imobiliário revelou
aos portugueses “a importância de ter equipas multidisciplinares a colaborar na materialização de um
projeto”, tornando os players mais conscientes da
força do trabalho em parceria desde o início. “Esta é
uma fórmula mais eficaz, porque tudo é pensado em
função do espaço e do uso que vai ter”, resultando
em ambientes contemporâneos mas intemporais.

Creating
spaces to be
lived in

The Atelier 411 is prepared
to transform your dream
home into a reality.
It opened its doors a year ago, presenting to
the market the perfect alliance between interior
architecture and interior design. In Atelier 411,
each project is thought-out to the smallest detail,
in full compliance with the daily routine and the
personality of its inhabitants. Each environment is
designed with full attention to materials, finishes,
lighting ... details that contribute to a harmonious
and comfortable end result.
The monitoring from project to execution and a
complete degree of availability are distinctive marks
of this studio, along with the possibility of materializing the Dream. Do challenges arise? Yes. But for
all of these this team finds a solution.
Comfortable environments are key to its brand
image, thus one of the concerns of Atelier 411 is
“creating spaces to be lived”. For this, Carla Magalhães, the project’s mentor, strives to involve clients
in the creation process, while trying to understand
the manner in which they “live the home”. Comfort
is a motto, just like discipline and rigorousness in
the selection of pieces and the creation of spaces
are the trend of this studio.
As a shelter where one recovers energy and
reinvents himself, the real estate boom has revealed to the Portuguese “the importance of having
multidisciplinary teams to collaborate in the materialization of a project”, making the different players
more aware of the strength of teamwork right from
the beginning. “This is a more effective formula,
because everything is thought out depending on
the space and the use it’s going to have”, resulting
in environments that are contemporary but tímeless.
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espaços para
serem vividos

