A arte da
Elegância,
Conforto e
Excelência
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Logo após a sua chegada
ao Algarve em 1987, Ingrid
Parnis deparou-se com as
oportunidades disponíveis na
região e em 1990 estabeleceu
a EQUILIBRIO INTERIORS,
no “Triângulo Dourado”. O
Algarve era naquela época ainda
relativamente pouco explorado.
A Ingrid conta-nos hoje a sua
história relativa à criação de um
show room exclusivo de 450
metros quadrados e armazéns
que contêm uma grande
variedade de produtos.

Portugal Inovador

A Ingrid criou a sua empresa de design de
interiores em Londres em 1986 e, há três décadas,
juntamente com o seu marido, comprou uma casa
de férias no Algarve. A casa foi decorada pela sua
empresa em Londres. Depois de um promotor imobiliário ter visto o interior desta casa, pediu-lhe que
decorasse uma casa modelo. Após este sucesso
surge então a criação da Equilibrio Interiors.
A Equilibrio Interiors é uma das mais conceituadas empresas de decoração de interiores do Algarve
e tem-se mantido num caminho de ascensão. No
showroom, dividido em diferentes ambientes (ver
fotos) deparamo-nos com artigos de mobiliário, iluminação, tapetes e peças decorativas que estão em
perfeita harmonia, para que o cliente possa imaginar
as diferentes combinações possíveis.
Cada projeto torna-se para a Ingrid um desafio,
do qual ela retira um grande prazer em conhecer
uma diversidade de pessoas interessantes de
diferentes países e cidades, com gostos variados.
O desafio é incorporar o gosto e as necessidades
do Cliente e criar um interior harmonioso e elegante,
que se ajuste a cada um e à sua felicidade.
No showroom existem muitos estilos diferentes
para escolher. A Equilibrio tem uma das maiores
bibliotecas de livros de tecidos no Algarve e possivelmente em Portugal. Os tecidos são peças essenciais
na criação e na harmonia de um espaço, podem
criar um estilo e um tema para qualquer ambiente.
De acordo com a Ingrid, os tecidos têm uma grande
influência no impacto que o espaço transmite.
A Ingrid emprega quatro talentosas costureiras
que produzem produtos da mais alta qualidade. Tem
igualmente uma equipa de instaladores altamente
qualificados e duas colaboradoras no escritório

certificam-se de que as encomendas são feitas,
recebidas e verificadas. Qualidade e serviço
destacam-se na filosofia da Equilibrio e esta é
uma das razões pelas quais a Ingrid é convidada
por clientes a realizar projetos em toda a Europa.
“Esses clientes são na maioria clientes antigos que
já conhecem a minha capacidade, a qualidade e
serviço por mim prestados - é sempre um grande
elogio para mim quando um cliente retorna”.
A Ingrid recorda um cliente que regressou
para pedir que ela fizesse a sua nova casa no
Reino Unido, com 126 janelas, e que a Equilibrio
decorou com sucesso.
A Equilibrio opta por trabalhar predominantemente com clientes residenciais, mas também
desenvolve projetos para restaurantes e pequenos
hotéis. Tem a capacidade e a experiência de criar e
transformar uma variedade de estilos e requisitos,
que vai ao encontro dos gostos dos Clientes.
Como a Ingrid também tem um escritório em
Londres - onde passa cinco dias por mês – tem
fácil acesso a muitos fornecedores interessantes
e a produtos fora do comum para oferecer aos
seus Clientes.
Neste momento, a Ingrid está ocupada a
montar a sua galeria “Equilibrio Art”, que estará
situada junto ao Showroom e ao Atelier. Ela espera
abrir a mesma, durante o período da Páscoa. Em
exposição, haverá uma mistura de arte original,
edições limitadas, arte decorativa e esculturas.
A Ingrid percebe que a Equilibrio tem potencial para evoluir ainda mais num curto espaço de
tempo, mas de forma ponderada, preservando
a sua imagem de inovação, excelência e talento
artístico.

The Art of
Elegance,
Comfort and
Excellence
Soon after arriving in the Algarve
in 1987 Ingrid Parnis recognised
the opportunities available in the
region and in 1990 she established
EQUILIBRIO INTERIORS in the
“Golden Triangle”. The Algarve
at that time was still relatively
unexplored. Today, Ingrid tells
her story of creating an unique
show room of 450 square metres
and warehouses containing a
greater choice of products.

Ingrid first set up her Interior Design Company
in London in 1986 and three decades ago, together
with her husband, purchased a holiday home in
The Algarve.
The home was furnished by her company in
London and after a property developer in Portugal
saw the interior, Ingrid was asked to furnish their
Show house. Soon after this success, Equilibrio
Interiors was established.
Equilibrio Interiors is one of the most long
established Interior Design Companies in The
Algarve and has been and is on a great journey.
In the Showroom, divided into room settings (see
photographs) we come across items of furniture,
lamp, rugs and decorative items which are perfectly
placed in each room setting for Clients to see how
different items can work together.
For Ingrid each project is a challenge as she
enjoys meeting many interesting people from different Countries and Cities with varied tastes. The
challenge is to incorporate the Clients taste and
needs and creating an harmonious and elegant
interior to suit each Client and with which they
are happy.
In the showroom there are many different styles from which to choose Equilibrio has one of the
largest international fabric libraries in The Algarve
and possibly in Portugal.
Fabrics can create a style, softness and theme
to a room in any property and according to Ingrid
have a great influence on “the feel” of a room.
Ingrid employs four very talented seamstresses
who produce the highest quality of soft furnishings
together with a team of highly skilled fitters. Two
ladies in the office make sure that orders are pla-

ced, received and checked. Quality and Service
are at the forefront of the business philosophy of
Equilibrio. It is one of the reasons that Ingrid is
asked to carry out projects all over Europe. “These
Clients are already loyal Clients of previous projects and know the skill, quality and service I can
produce - it is always the nicest compliment when
a Client returns”. She recalls one Client returning
to ask her to do her new house in the UK with 126
windows which Equilibrio successfully completed.
Equilibrio chooses to work predominantly
with residential clients but has also developed
projects for restaurant and small hotel sector and
have the ability and experience to create and
transform the variety of styles and requirements
of Clients.
Given that Ingrid also has an office in London
- where she will spend five days a month - she has
easy access to many interesting suppliers and
unusual products to offer to her Clients.
At the moment Ingrid is busy setting up
“Equilibrio Art” which will be housed adjacent to
the Showroom and Atelier and which she hopes
to open over the Easter period. On show will be a
mixture of original art, limited editions, decorative
art, wall art and sculptures.
Ingrid realises that there is the potential for
Equilibrio to expand on a different but well judged
time scale, preserving its image of innovation,
excellence and artistic talent.
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www.equilibriointeriors.com

