Comunicado de Imprensa
abril 2018

As mesas FLORA e o regresso à natureza:
a tendência que aquece a alma
Ao contar histórias e transmitir emoções, as peças da DAM baseiam-se no
uso de materiais naturais e ecológicos, transportando a ideia de natureza
para os interiores.
As mesinhas FLORA destacam-se pela sua singularidade e podem ser
integradas em qualquer espaço, criando um ambiente simples e moderno.
A base das mesinhas de apoio é produzida em aglomerado de cortiça
negra 100% natural, fazendo referência à textura e à cor da terra. A madeira
complementa a cortiça e reforça a ideia das folhas de uma planta. Juntos,
estes dois materiais formam um contraste perfeito.
Deixe-se inspirar e aquecer a alma com as mesinhas FLORA!

Para mais informações, por favor, contacte:
Joana Santos
press@dam.pt
+351 926 874 561

FLORA / mesas de apoio
Designers: Hugo Silva e Joana Santos.
Materiais: Tampo em folha de carvalho e base em aglomerado de cortiça negra
100% natural. Tampo disponível também em nogueira.
Acabamento: Revestimento aquoso incolor (base) e verniz mate.
Dimensões: Flora pequena e baixa: A35 x Ø40 cm; Flora pequena e alta: A48 x
Ø40 cm; Flora larga e baixa: A30 x Ø65 cm; Flora larga e alta: A38 x Ø65 cm.
Peso: Flora pequena e baixa: 4,3 kg; Flora pequena e alta: 4,4 kg; Flora larga e
baixa: 5,7 kg; Flora larga e alta: 5,8 kg.
Descrição: As peças FLORA são um conjunto de mesinhas de apoio que se
referem às plantas que oferecemos àqueles que amamos. Existe assim uma
semelhança entre o cuidar das plantas e o cuidar dos objetos. Estas mesas
versáteis combinam materiais naturais com quatro tamanhos e seis cores
diferentes e podem ser usadas separadamente ou em conjunto. Sinta a
natureza em sua casa e espalhe o amor.
Quer saber mais sobre a cortiça?
Um dos materiais predominantes nos produtos da DAM é o aglomerado de
cortiça negra, que se distingue do ponto de vista ambiental. Este material
é leve e antiderrapante. Com uma durabilidade praticamente ilimitada, o
aglomerado de cortiça mantém todas as suas características ao longo da sua
vida útil. Além disso, possui um alto desempenho em termos de isolamento
térmico e acústico. É resistente à abrasão e ao impacto sendo também
retardante de chamas. Recolhida a cada nove anos a partir do sobreiro, sem
corte neste processo, a cortiça é 100% vegetal, biodegradável e reciclável. O
sobreiro é a única árvore cuja casca se regenera e pode ser recolhida cerca de
17 vezes ao longo dos seus 200 anos, pelo que extrair cortiça não representa
qualquer dano para o ambiente.
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Para mais informação
Visite a secção “downloads’ do
nosso sítio web para ter acesso
a imagens de alta resolução,
comunicados de imprensa, listas
de preços e especificações
técnicas de produtos.
Junte-se a nós
Acompanhe-nos no Facebook,
Twitter, Instagram ou Pinterest.
Simplesmente procure por
damfurniture ou damfurniturept e
irá encontrar-nos.

Portugal, 2018

DAM
Oliva Creative Factory,
Rua da Fundição,
nº. 240, 3700-119
São João da Madeira,
Portugal

