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sofá VALENTIM

baby blue

Descrição: VALENTIM é um sofá
que se refere à nostalgia das serenatas cantadas a uma donzela
na varanda. A sua estrutura leve
e torneada em madeira maciça
interpreta por isso o elemento
arquitectónico da varanda - um
espaço de partilha de momentos
de convívio ou de intimidade como
um beijo. O sofá foi desenhado
para ser atrativo de qualquer ângulo e a sua estrutura parece deixar

o estofo em suspenso. As suas
curvas delicadas convidam-nos a
sentar e expressam serenidade.
Materiais: Madeira maciça (carvalho ou nogueira) acabado com
verniz mate incolor e estofo com
tecido da marca dinamarquesa
Gabriel (www.gabriel.dk).
Dimensão: C196 x P82 x A79 cm
Designers: Hugo Silva e Joana
Santos.
Imagens alta resolução: HERE

candeeiro CORTINA

avid yellow

Descrição: CORTINA é um candeeiro pendente que joga com a luz
como uma cortina delicada. A forma é moldada a partir de um bloco
de cortiça que evoca um pedaço de
terra a levitar. A folha de metal com
a sua superfície refletora valoriza a
luz. Assim, a CORTINA valoriza a
luz, a terra e a natureza, transpondo
os jardins exteriores para o interior.
Materiais: Aglomerado de cortiça
negra 100% natural com acaba-

mento aquoso incolor e metal
com acabamento colorido mate.
Lâmpada: Iluminação LED de
alta qualidade com economia de
energia até 60% e vida útil
acima de 50.000h.
Dimensão: C50 x P12 x A16 cm
(tamanho pequeno); L100 x
P12 x A16 cm (tamanho grande).
Designers: Hugo Silva e Joana
Santos.
Imagens alta resolução: HERE

mesinha de cabeceira MARIA

soft green

Descrição: MARIA é uma mesa de
cabeceira com candeeiro integrado.
Explora a questão do género, reinterpreta técnicas artesanais e tem
um carácter humano e humorístico.
O abajur representa um chapéu de
palha de senhora, típico da região
do Baixo Minho. Os puxadores
das gavetas acentuam o caráter
humorista e o interior das gavetas
é forrado com papel de parede

com ilustrações dos pertences da
personagem. A mesinha MARIA
adapta-se a crianças, jovens e adultos e pode ser em diferentes cores.
Materiais: Folheado de carvalho,
freixo maciço, trança de palha
costurada à mão e papel de parede.
Dimensão: C50 x P50 x A95 cm.
Designers: Hugo Silva e
Joana Santos.
Imagens em alta resolução: HERE

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.
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