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O requinte
do equilíbrio interior
que define a sua casa
The interior balance that gives your home the wow factor
Com 30 anos de experiência e com um toque sofisticado, Ingrid Parnis acredita que cada
casa e cada cliente tem um estilo diferente, sendo a sua missão descobrir e proporcionar
uma sensação acolhedora e agradável a cada divisão.

With 30 years of experience and a sophisticated touch, Ingrid Parnis believes that each
house and each client has a different style, her mission being to discover and provide a
welcoming and pleasant feeling to each room.
Criada em 1994, a empresa Equilibrio Interiors
assume ser uma fonte de
ideias inspiradoras para o
design de cada recanto de
uma casa. No showroom em
Almancil são exibidas diferentes configurações para
mostrar como os diferentes
esquemas de cores, tecidos
e móveis podem funcionar
em plena sintonia.
Created in 1994, the
company Equilbrio Interiors

assumes being a source
of inspiring ideas for the
design of every nook of a
house. In the showroom
in Almancil different configurations are shown to
illustrate how the different
colors, fabrics and furniture
can work together in full
harmony.
Ingrid Parnis e a sua
equipa, composta por nove
pessoas, abordam cada
projeto com total compro-

misso e entusiasmo com
o objetivo de identificar e
compreender os gostos de
cada cliente, permitindo
inspirar o projeto de interiores através do seu espírito,
paixão e estilo de vida.
“Amo este trabalho porque
todos os dias é diferente e
cada cliente me desafia a
deixar uma marca na sua
vida. O principal objetivo é
encontrar o equilíbrio perfeito entre as cores, os tecidos e os gostos do cliente”,

revela a administradora da
Equilibrio Interiors que também disponibiliza o serviço
de recuperação de móveis
antigos ou danificados.
Ingrid Parnis and her
team, composed by nine
people, approach each project with total commitment
and enthusiasm in order to
identify and understand the
tastes of each client. “I love
this job because every day
is different and every custo-
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mer challenges me to leave
a mark in his life. The main
goal is to find the perfect
balance between the colors,
the fabrics and the tastes of
the customer”, reveals the
administrator of Equilibrio
Interiors who also provides
the recovery service of old
or damaged furniture.
Além da vasta experiência e do bom gosto, um dos
fatores diferenciadores é
o showroom em Londres,
que permite à Equilibrio ter
em atenção as tendências
internacionais, proporcionando, assim, um maior
leque de opções aos seus
clientes. Desde a primeira
conversa, Ingrid Parnis
começa a desenvolver o

interior de cada divisão.
O processo inicia-se com
a escolha do esquema de
cores e de estilos para
dar vida a cada espaço.
Com um exclusivo catálogo
de tecidos, o cliente pode
selecionar o que mais lhe
agrada. Após as várias
fases do processo, todas
as peças fabricadas são
instaladas na propriedade
pela equipa especializada
de instaladores.
In addition to extensive experience and good
taste, one of the distinguishing factors is the London
showroom, which allows
Equilibrio to take into account international trends,
providing a wider range of

options to its customers.
From the first conversation,
Ingrid Parnis begins to develop the interior of each
room. The process starts
with the choice of colors
scheme and styles to give
life to each space. With an
exclusive library of fabrics,
the customer can select the
one that pleases him. After
the various stages of the
process, all the manufactured parts are installed on
the property by the specialized team of fitters.
Cerca de 90% dos tapetes que a Equilibrio Interiors
utiliza são produzidos em
Portugal. Porém, quase todos os tecidos são ingleses
e franceses, assim como o
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mobiliário. Produtos que
encontra em Paris, Londres, Madrid onde se realizam as principais feiras do
setor em que Ingrid costuma marcar presença – “No
próximo ano, vamos à feira
de Milão pela primeira vez”.
About 90% of the carpets used by Equilibrio
Interiors are produced in
Portugal. However, almost
all fabrics are english and
french, as well as furniture.
Products that it can find in
Paris, London and Madrid
where the main fairs of the
sector happen, which Ingrid
usually attends – “Next
year, we are going to the
Milan fair for the first time”.
Segundo Ingrid Parnis,
os seus clientes, maioritariamente de origem internacional, “procuram bom
gosto, qualidade, exclusividade e confiança”. Tendo
já realizado trabalhos em
Inglaterra, França, Irlanda,
Holanda e Suíça, o trabalho
de design da Equilibrio Interiors tem sido reconhecido,
essencialmente, pela paixão que Ingrid ainda sente
pela sua profissão – “Estou
orgulhosa da força do nosso trabalho com experiência
e habilidades em várias
dimensões que incluem o
fabrico dos melhores cortinados, colchas e almofadas
pelas mãos de quatro talentosas costureiras”.
According to Ingrid Parnis, her clients, mainly of
international origin, “look
for good taste, quality, exclusivity and trust”. Having
already done work in England, France, Ireland, Netherlands and Switzerland,
Equilibrio Interiors’ design
work has been recognized,
essentially, by the passion
that Ingrid still feels for her
profession – “I am proud
of the strength of our work
with the experience and
skills in many dimensions
including the manufacture
of the best curtains, bedspreads and cushions by
the hands of four talented
seamstresses”.

