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Without fear or hesitation, one com-
pany dedicates its days to making

dreams come true and developing incredible
solutions for its clients’ lifestyle. Founded on
the pillars of quality and personalisation, Life
Emotions is currently one of the leading
companies offering technological solutions in
the fields of Architecture and Interior
 Design. In a direct dialogue between the
client and the respective team of architects
and designers, the results are amazing spaces
based on the premise of luxury and aesthetic
quality, and integrated with the most varied
systems – lighting, hi-fi sound, home cinema,
domotics, climate-control, security or wire-
less –, completely controlled by the client in
real time, from anywhere in the world,
through a smartphone, tablet or computer.

The company’s strong expertise in system
development and design, research and dis-
tinctiveness, awarded by CEDIA (Custom
Electronic Design & Installation Association),

Sem hesitação e sem temor, dedica os
seus dias a concretizar sonhos e a desen-

volver soluções incríveis para o estilo de vida dos
seus clientes.

Sustentada sob as fundações da qualidade e
da personalização, a Life Emotions é atualmente
uma das empresas de referência em Soluções
 Tecnológicas para as áreas de Arquitetura e Design
de Interiores. Em estreito diálogo com o cliente e
respetiva equipa de arquitetos e designers de
 interiores, resultam espaços magníficos, assentes
na premissa do luxo e da qualidade estética, e
com integração dos mais variados sistemas - ilu-
minação, som de alta fidelidade, cinema em casa,
domótica, climatização, segurança ou wireless -,
totalmente geridos pelo cliente em tempo real
(através de um smartphone, tablet ou computa-
dor) e a partir de qualquer localização do mundo.

A sua forte competência no desenvolvimento
e design de sistemas, investigação e diferenciação,
premiada pela CEDIA, resulta num percurso
 consciente do seu caminho futuro. “O que fazemos,

Eight years
of sur mesure creativity
Excellence and perfection are two ever-present nouns in the everyday life of this 

company that celebrates eight years of existence: Life Emotions

A excelência e a perfeição são dois substantivos omnipresentes no quotidiano desta 
empresa que celebra oito anos de existência, a Life Emotions

SALA DE ESTAR COM QUALIDADE SONORA E IMAGEM SUPREMA
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fazemos bem. A dedicação pela perfeição, pelos ele -
vados padrões de luxo, pela eficiência e qualidade
faz-nos caminhar a passos largos para o cresci-
mento, apoiado em relações de confiança e dura -
douras”, comenta Joel Reis, CEO da Life Emotions.

LIFE EMOTIONS

Em parceria com a equipa de design de inte-
riores Casa do Passadiço, a Life Emotions projetou
uma sala multimédia que se transforma e harmo-
niza todos os desejos idealizados pelo cliente,
ocultando elegantemente os equipamentos.

O cliente desejava uma sala de estar dedicada
à privacidade e ao convívio da família, onde
pudesse confortavelmente ver televisão, usufruir de
uma sessão de cinema numa tela grande, jogar
 consola, assistir a um filme em streaming, ter uma
qualidade sonora e de imagem excecional - tudo
de forma fácil, flexível e descomplicada. Um dos
 requisitos de maior relevância era manter a essência
funcional de sala de estar, sendo o design, a deco-
ração e o luxo fatores de extrema importância.

results in a conscious approach to its future
path. “What we do, we do well. Our commit-
ment to perfection, high standards of luxury,
efficiency and quality means we take great
strides towards growth, backed by long-
 lasting relationships of confidence,” says Joel
Reis, CEO of Life Emotions.

LIFE EMOTIONS

In partnership with the interior design
team of Casa do Passadiço, Life Emotions
has designed a multimedia room that trans-
forms and harmonises all the client’s wishes
by elegantly concealing all the equipment.

The client wanted a sitting room dedi-
cated to privacy and family time, where they
could watch television comfortably, enjoy a
movie session on a large screen, play console,
watch a streamed film and have an excep-
tional quality of sound and imagery – every-
thing in an easy, flexible and uncomplicated
way. One of the most relevant requirements

was to keep the functional essence of the
 sitting room, so design, décor and luxury
were extremely important factors.

The interior design project, conceived by
Rita Alves, for a stunning building located in
the elegant Chiado neighbourhood of Lisbon
resulted from the complete integration of
sound, image, audio and video systems – all
commanded by a single remote, allowing the
user to navigate and control all the systems,
from the television service to streaming and
buying films, flicking through their favourite
channels and choosing the background
music, in an appealing and intuitive way. Also
incorporated in the project was a high-quality
Wi-Fi system and video surveillance with 24h
access via internet.

The house, which was designed by archi-
tect Miguel Silva, illustrates one of the biggest
challenges that attest to the success of Life
Emotions. Among the integration of all the
 solutions and control of the entire home –

lighting, blinds, climate control, video inter-
com, alarms, network – is the cherry on the
cake: a multifunctional sitting room where the
client, Clive Saffery, can balance professional
commitments and personal time.

Clive, a self-confessed music-lover,
wanted music to be a living part of the home.
For this, he wanted a very cool space, with a
DJ table personalised with state-of-the-art
equipment and sound distribution throughout
the entire house (garden, bedrooms, gym,
kitchen and library). The objective was for
music to accompany all the family’s good
times. His hobbies, such as watching football
or cinema, were catered for with 4K systems,
Wi-Fi and streaming content. All the aesthe -
tic, architecture and acoustics of the room
were conceived so as to conceal the electronic
equipment and ensure that Clive’s CDs and
vinyls would have their rightful pride of place.

“Life Emotions is a responsive, innovative
team that combines technical skill with a
strong sense of aesthetics. It’s a genuine full-
service company,” says Clive Saffery. �

O projeto de design de interiores, a cargo de
Rita Alves, para um belíssimo prédio, situado na
 elegante zona do Chiado, em Lisboa, resultou na
integração total de sistemas de som, imagem,
áudio e vídeo - todos geridos através de um só
 comando –, permitindo, de forma apelativa e
 intuitiva, navegar e controlar todos os sistemas,
desde o serviço de televisão ao streaming e com-
pra de filmes, passando também pela navegação
dos canais favoritos e seleção da música ambiente.
Incorporados no projeto, estão também toda
a rede wi-fi de alta qualidade e sistemas de
videovigilância com acesso 24h via Internet.

A casa, com assinatura do arquiteto Miguel
Silva, ilustra um dos grandes desafios que justifi-
cam o sucesso da Life Emotions. Entre a integração
de todas as soluções e controlo de toda a casa -
iluminação, estores, climatização, vídeo porteiro,
alarmes, network-, está a cereja no topo do bolo:
uma sala de estar multifuncional, onde o cliente,
Clive Saffery, pode conciliar os compromissos
profissionais com os momentos de lazer.

Clive, melómano inveterado, desejava que a
música fosse uma parte viva da casa. Para tal,

queria um espaço muito cool, com uma mesa
de DJ personalizada com equipamentos de topo,
e distribuição de som por toda a casa ( jardim,
quartos, ginásio, cozinha e biblioteca). O objetivo
era que a música acompanhasse todos os bons
 momentos da família. Os seus hobbies, como
ver futebol ou cinema, foram assegurados com
 sistemas em 4K, wi-fi e conteúdos em streaming.
Toda a estética, arquitetura e acústica da sala
foi concebida de modo a ocultar os equipa -
mentos eletrónicos e a garantir que a coleção
de cds e vinis de Clive pudesse ter o seu devido
protagonismo.

“A Life Emotions é uma equipa criativa, com
 elevada capacidade de resposta, que combina
 habilidade técnica com um forte sentido estético.
É uma empresa que consegue proporcionar
 genuinamente um serviço a 100 por cento”, revela
Clive Saffery.

www.life-emotions.pt
info@life-emotions.pt
Avenida do Brasil 147B, Lisboa
Tel. 210 962 299 �

A VERDADEIRA EXPERIÊNCIA DE CINEMA EM CASA COM DESIGN DE INTERIORES CASA DO PASSADIÇO

PROJETO DE RITA ALVES A ALIANÇA DA ESTÉTICA COM A TECNOLOGIA DE PONTA PROJETO DE MIGUEL E SILVA CONFORTO TECNOLÓGICO QUE ACOMPANHA O INTERIOR E O EXTERIOR

A VERSATILIDADE DE UMA SALA MULTIFUNCIONAL MESA DE DJ PERSONALIZADA COM EQUIPAMENTOS DE TOPO


