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Um mundo de cor - Parte II
Do “fond orange” ao “sleepy green”,

paz e serenidade. É uma cor

do restaurante ao quarto. Vamos

refrescante e envolvente. Já o

decorar com cores.

“sleepy green” promove o amor
à natureza e transmite vitalidade.

Já se sabe que as cores atuam no

Nenhuma cor atua sozinha dentro

nosso cérebro e têm o poder de nos

de um espaço e as nossas reações

fazer sentir e agir de uma forma

sobre a cor variam de acordo com o

específica. Isso significa que as cores

nosso estado emocional e a nossa

que escolhemos para os espaços

experiência e cultura. Por isso, na

vão influenciar o humor das pessoas

DAM exploramos diferentes cores

diariamente e, por isso, devem ser

para que os produtos digam algo

bem pensadas.

sobre a personalidade de cada um.

Por exemplo, a cor “fond orange”

Vamos promover boas energias nos

aumenta a energia e entusiasmo.

espaços. Vamos combinar cores e

Lembra o verão, calor, diversão,

tornar os espaços mais confortáveis

liberdade. O “scared blue” irradia

e acolhedores.

Contacte-nos para mais informação: press@dam.pt / +351 920 401 918

banco PIPO

fond orange

Descrição: Pipo refere-se ao tradicional barril usado para o transporte
e armazenamento de vinho. A
mobilidade do produto associa-se
à expansão comercial do vinho e é
como se cada pessoa carregasse
esta história cultural ao carregar o
Pipo. Esta peça é produzida em cortiça escura aglomerada, referindo-se

ao tom dos barris envelhecidos.
Materiais: cortiça negra 100%
natural com revestimento aquoso
incolor e corda de cânhamo natural
ou corda de algodão colorida.
Dimensão: Ø39 x A45 cm
(grande); Ø32 x A38 cm (pequeno).
Designers: Hugo Silva, Joana Santos.

mesinhas FLORA

scared blue

Descrição: FLORA é um conjunto de
mesas de café que se refere às plantas que oferecemos às que amamos,
por isso há uma semelhança entre
cuidar das plantas e cuidar dos
objetos. Estas mesas versáteis
combinam materiais naturais, com
quatro tamanhos e oito diferentes
quadro colorido termina e trabalha
separadamente ou em conjunto.

Materiais: Folheado de madeira
de carvalho (topo), aglomerado de
cortiça negra 100% natural (base).
Disponível em folheado de madeira
de nogueira (topo).
Dimensões: Larga e baixa A30 x
Ø65 cm; Larga e alta A38 x Ø65
cm; Pequena e baixa A35 x Ø40
cm; Pequena e alta A48 x Ø40 cm.
Designers: Hugo Silva, Joana Santos.

cadeira de baloiço GAGO

sleepy green

Descrição: A cadeira de baloiço
GAGO homenageia a primeira
travessia aérea do Atlântico Sul realizada por Sacadura Cabral e Gago
Coutinho em 1922. Inspirada na
forma do capacete de aviador e de
braços elegantemente curvos como
as asas de um hidroavião, o estofo
da GAGO assenta numa plataforma
de traves de madeira torneada, dando a impressão aos audazes utiliza-

dores de ir descolar numa emocionante aventura. Nas suas costas
está a inscrição “1922, 8383 kms”,
gravando este feito da aeronáutica.
Materiais: Freixo, carvalho ou
nogueira maciços e estofo em
tecido da marca Gabriel.dk (‘Step’
ou ‘Luna 2’ e ‘Obika Leather +’).
Dimensão: L60 x P70 x A71 cm.
Designers: Hugo Silva, Joana Santos.

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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