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green apple: design excecional para clientes distintos

Ano/Year 22 :: Nº 128 | Portugal Continental :: €4,00 | Europe & World :: €20,00

preço / price 4€

green apple: exceptional design for 
distinguished clients

especial iluminação
LIGHTING SPECIAL
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ADORAMOS NOVOS DESAFIOS, ALIMENTAMO-NOS DE 
CADA PROJETO E DA SUA HISTÓRIA E TRABALHAMOS PARA 
CRIAR CONCEITOS FUNCIONAIS, SIMPLES E PRONTOS PARA 
SURPREENDER.

WE LOVE CHALLENGES. WE FEED ON EACH PROJECT AND ITS 
HISTORY, AND WE WORK TO CREATE FUNCTIONAL CONCEPTS, 
SIMPLE AND READY TO SURPRISE.

Alice e Rita dos Santos, mãe e filha, partilham a 
paixão pela decoração e criação de espaços e 
juntaram-se para criar a Rima Design, uma inova-
dora empresa de design de interiores que, ape-
sar do seu pouco tempo de vida, conta já com 
mais de 30 anos de experiência entre as suas 
fundadoras.
Focada em criar interiores naturais, inspiradores 
e funcionais, a Rima Design tem como objetivo 
melhorar a experiência dos utilizadores e ren-
tabilizar todo o potencial de cada espaço, seja 
residencial ou comercial. Além do design e de-
coração de interiores, a empresa oferece ainda 
serviços de reconstrução, remodelação e home 
staging, em que o principal objetivo é implemen-
tar soluções que irão valorizar o imóvel. Seja qual 
for o projeto, o compromisso da Rima Design é 
oferecer um processo simples e stress-free, com 

Alice and Rita dos Santos, mother and daughter, 
share the passion for space decoration and crea-
tion. They have come together to create Rima De-
sign, an innovative interior design company, that 
apart from its short life, it accounts for more than 
30 years of experience from its founders. 
Focused on creating functional, inspiring and 
natural interiors, Rima Design aims at improving 
users experience and making the most of all the 
potential of each space, whether it is residential 
or commercial. In addition to interior design and 
decoration, the company also offers rebuilding, 
remodeling and home staging services, in order 
to implement solutions that will add value to the 
building. Whatever the project may be Rima De-
sign is committed to offer a simple and stress-free 
process, with specialized and individualized coun-
seling to create unique ambiances. Each project is 
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RIMA DESIGN 

Alice e Rita dos Santos aconselhamento especializado e personalizado para criar um 
ambiente único. Cada projeto é individual e personalizado de 
acordo com o estilo, objetivos, espaço e budget do cliente, ga-
rantindo máxima transparência ao longo de todo o processo.
Apesar de estar agora a dar os seus primeiros passos, os pla-
nos para a Rima Design foram traçados a longo prazo, já que a 
empresa pretende fazer parte do futuro da indústria da deco-
ração moderna em Portugal.

unique and customized according to the style, goals, space and 
client budget, ensuring maximum transparency throughout the 
process.
Even though it is on its infancy, Rima Design has established 
long term plans, as the company intends to take part in the fu-
ture of the Portuguese modern decoration industry.


