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Cortiça - 100% vegetal, 
biodegradável e reciclável

Produtos versáteis e multifuncionais, materiais naturais, 
produtos duradouros, decoração intemporal, fabrico socialmente 
responsável - são muitas as maneiras de fazer a nossa parte e 

todos sabem que o futuro verde tem que ser agora.

Falando de materiais naturais, um dos materiais que mais 
gostamos é o aglomerado de cortiça. Na DAM, re-interpretamos 
a cortiça, exploramos as suas infinitas potencialidades dando-

-lhe novos usos. Com o banco PIPO, o candeeiro CORTINA e as 
mesinhas de apoio MAGMA e FLORA, queremos transportar a 
natureza para os ambientes interiores, fazendo-nos sentir bem.

Escolha produtos intemporais e de qualidade. Escolha verde!



Saiba mais sobre o aglomerado de cortiça negra

Com durabilidade praticamente ilimitada, este material 
preserva as suas características ao longo da vida. É uma 

ótima solução para espaços com características térmicas e 
acústicas específicas, é resistente à abrasão e impacto e é 
retardador de chama. Suporta temperaturas entre -180 ºC 
e +120 ºC e em caso de incêndio não liberta gases tóxicos. 

Além disso, o processo industrial é 100% natural, pois 
93% do consumo de energia na fabricação é biomassa 

resultante do próprio processo.

Retirada a cada nove anos do sobreiro garantindo que a 
árvore não seja danificada ou cortada, a cortiça é 100% 
vegetal, biodegradável e reciclável. O sobreiro é a única 
árvore cuja casca se regenera e pode ser colhida cerca 

de 17 vezes ao longo dos seus 200 anos, pelo que a 
extracção da cortiça é um contributo fundamental para a 

sustentabilidade ecológica da região do Mediterrâneo.

Tome nota

Agora pode conhecer melhor esta matéria-prima e suas 
aplicações no Cork Welcome Center, em Santa Maria de 

Lamas, em Portugal.



Candeeiro Cortina Banco Pipo

Descrição: O Pipo reme-
te para a tradicional pipa 
de madeira utilizada no 
transporte e armazenamento 
de vinho. A mobilidade do 
produto associa-se à ex-
pansão comercial do vinho. 
Esta peça é produzida em 
aglomerado de cortiça negra, 
fazendo referência à tonali-
dade das pipas envelhecidas. 
A corda de cânhamo acen-
tua o aspeto envelhecido. 

Materiais: corda de cânha-
mo natural ou corda de 
algodão colorida e aglome-
rado negro de cortiça.
Acabamento: Revestimento 
aquoso incolor.
Dimensão: C39xL39xA45 
cm (tamanho grande); 
C32xL32xA38 cm (tama-
nho pequeno).
Designers: Hugo Silva e 
Joana Santos.

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 na-
tureza, transpondo os jardins 
exteriores para o interior.
Materiais: Aglomerado 

de cortiça negra com 
acabamento aquoso in-
color e metal com aca-
bamento colorido mate. 
Lâmpada: Iluminação LED 
de alta qualidade com eco-
nomia de energia até 60% e 
vida útil acima de 50.000h. 
Dimensão: C50xP12xA16 
cm (tamanho pequeno); 
L100xP12xA16 cm (ta-
manho grande).
Designers: Hugo Silva 
e Joana Santos.



Mesa de apoio Flora

Descrição: FLORA é um 
conjunto de mesas 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 com-
binam materiais naturais 
com quatro tamanhos e seis 
cores diferentes e podem 
ser usadas separadamente 
ou em conjunto. 

Materiais: Tampo em folha 
de carvalho com verniz 
mate e base em aglomerado 
de cortiça negra com 
revestimento aquoso incolor. 
Tampo disponível também 
em folha de nogueira.
Dimensões: A35xØ40 cm 
(pequena e baixa); A48xØ40 
cm (pequena e alta); 
A30xØ65 cm (larga e baixa); 
A38xØ65 cm (larga e alta).
Designers: Hugo Silva e 
Joana Santos. 

Mesa de apoio Magma

Descrição: A MAGMA reme-
te-nos para as matérias mi-
nerais que se encontram sob 
a crosta terrestre. Composta 
por uma semiesfera de 
cortiça que sugere a crosta 
terrestre, a mesa recebe um 
tampo de pedra com veios 
expressivos. Esta superfície 
retrata a beleza do nosso 
planeta, dinâmico mas frágil, 
pondo em evidência aquilo 
que é importante cuidar - a 
Natureza. A mesa existe com 
a opção de base de madeira 

que eleva a semiesfera 
numa ode ao planeta. 
Materiais: aglomerado negro 
de cortiça com revestimento 
aquoso incolor e mármore 
portuguesa ‘Pele de tigre’ ou 
calcário português ‘Alpinina’.
Dimensão: larga e baixa 
Ø49xA31 cm; larga e alta 
L49xP49xA43 cm; pequena 
e baixa Ø35xA31 cm; peque-
na e alta L35xP35xA51 cm. 
Designers: Hugo Silva e 
Joana Santos.
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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
instagram.com/damfurniturept 
facebook.com/damfurniture
twitter.com/damfurniturept
pinterest.com/damfurniture
linkedin.com/company/
damfurniture 
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