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Cortina, um candeeiro que joga com a luz como 
uma cortina

Deixem o calor, a luz e a natureza entrarem pela janela! Fechem os olhos e imaginem 
um pedaço de terra a flutuar no ar. Assim surgiu a Cortina!

Recentemente, a DAM lançou a Cortina, 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 as suas superfícies 
refletoras forma um contraste perfeito com o aspeto rústico da cortiça. Assim, a 
peça Cortina valoriza a luz, a terra e a natureza, transpondo o jardim exterior para 
os interiores.

O candeeiro integra iluminação LED de longa duração, sendo durável e sustentável. 
Fornece luz direta, tornando-o perfeito para escritórios, bares ou restaurantes, sobre 
uma secretária ou uma mesa de jantar. Dadas as propriedades acústicas da cortiça,
a peça apoia na absorção do ruído sonoro. O candeeiro Cortina é entregue pronto 
a instalar e existe em dois tamanhos, proporcionando uma grande liberdade de 
configuração, especialmente quando usado em conjuntos.

Inspirem-se com as nossas imagens!



CORTINA / Candeeiro pendente

Designers: Hugo Silva e Joana Santos.
Materiais: Aglomerado de cortiça negra e metal.
Acabamento: Revestimento aquoso incolor (na cortiça) com propriedades de repe-
lência a água, óleo, manchas e sujidade bem como alta resistência à radiação UV e 
envelhecimento. Pintura cobreada (no metal).
Lâmpada: iluminação LED com economia de energia até 60% e vida útil superior a 
50.000h; Luz quente ou fria.
Cabo: ‘cold white’ ou ‘grumpy black’ têxtil, C150 cm / C59’’.
Dimensão: C50 x L12 x A16 cm / C19,7’’xL4,7’’xA6,3’’ (tamanho pequeno); 
C100 x L12 x A16 cm / C39,4’’xL4,7’’xA6,3’’ (tamanho grande).

Descrição (síntese): 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 as suas superfícies refletoras forma um 
contraste perfeito com o aspeto rústico da cortiça. Assim, a peça Cortina valoriza a luz, 
a terra e a natureza, transpondo o jardim exterior para os interiores.
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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.
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