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objetos do desejo
1. Suspense
Cabide suspenso 

de corda La Cima, 

designer Lapo Ciatti, 

na Conceito Firmacasa. 

conceitofirmacasa. 
com.br
 

2. Tubo  
de ensaio
Vaso de vidro Valentina 

Carreta para Fabrica 

Studio de Design, Firma 

Casa. firmacasa.com.br

3. Amassadinhos  
Vasos Ópticos da Holaria, 

com assinatura de 

Aleverson Ecker e Luiz 

Pellanda. holaria.com.br

4. Com a  
corda toda
Abraçadeira de cortina da 

marca francesa Houlès , 

AN.H. anh.com.br

5. Open bar
Móvel para bar Aba, com 

design de Flavia Pagotti 

para o Espaço 204. 

espaco204.com.br

6. Vaza
Cadeira de aço tubular com 

assinatura de Phillippe 

Bestenheider´s  para 

Varaschin, QuartoSala. 

quartosala.com.br
 

7.Poste
Luminária Verto, assinada 

pelo japonês Naoto 

Fukasawa, para a Vitra By 

Riccó. ricco.com.br

8. Ponta firme
Sofá Float, com estrutura 

de madeira carvalho, 

design Karin Rashid para 

a Sancal, Firma Casa, 

firmacasa.com.br

9. Portugal 
Prato Vista Alegre com 

design de Brunno Jahara, 

Poeira. poeiraonline.com

10. Torcida 
organizada
Mesa de apoio Troy, feita 

de aço carbono pintado, 

Arquivo Contemporâneo.

arquivocontemporaneo.
com.br
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saiba mais sobre esses produtos no tecto.com.brt
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11. Arco-íris 
Pendente de  acrílico  Coral 

Ball com lâmpadas LED, 

Qis Design. qisdesign.
com.br

12. Fino Traço
De origem espanhola, 

banquetas Array, feita 

com folhas de alumínio e 

pintura epóxi, designer 

Tomas Kral, Benedixt. 

benedixt.com.br

13. Redonda
Mesa lateral Área T, base 

de ferro fundido com 

revestimento texturizado, 

com design

Paolo Lucidi, Luca Pevere, 

QuartoSala. quartosala.
com.br

14. Stella
Poltrona Stella, com  pés 

de aço carbono, design 

Nada Se Leva para a Larco. 

larcohome.com.br

15. Híbridos 
Bowl da coleção de louças 

Hybrid, designer Studio Ctrl 

Zak para marca italiana 

Seletti. Conceito Firmacasa. 

conceitofirmacasa. 
com.br 

16. Artéria  
à vista
Cadeira Bloom,  

de policarbonato  

e estrutura metálica,  

design Archirivolto

QuartoSala. quartosala.
com.br

17. Cada coisa  
em seu lugar
Estante Drizzle, de Galloti 

& Radice Studio, com 

estrutura de alumínio 

e prateleira de vidro, 

QuartoSala. quartosala.
com.br

18. Danada
Luminária LC Shutters, da 

designer dinamarquesa 

Louise Campbell para 

Louis Poulsen, da  Danish. 

danishdesign.com.br

19. Bicho-
preguiça
Assinado por Jacqueline 

Terpins, o banco Preguiça 

tem acabamento laqueado 

e apoiado em delicadas 

bases, Estudio Jacqueline 

Terpins. terpins.com.br

saiba mais sobre esses produtos no tecto.com.brt
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notícias

vitrine “O design não faz a beleza. A beleza emerge da seleção, afinidades, integração, amor.”
Louis Kahn, arquiteto 

nos teMpos Do coLégio

Uma nova carteira escolar
Para desenvolver uma nova e revolucionária cadeira para escolas, o holandês Konstantin Grcic foi muito além 
de uma busca por inovação estética. Professores, alunos, coordenadores e todas as instâncias que envolvem 
o universo escolar foram consultados para equilibrar uma complexa equação: conforto, praticidade, beleza e 
estímulo ao aprendizado. a linha PRo tem acento arredondado similar a um banco de modo que não impõe uma 
posição fixa para frente. o encosto fino dá liberdade para total movimentação do tronco. a forma tridimensional 
proporciona estabilidade estrutural pra lá de suficiente. Precisa mais? por caroline pereira

quartosala. t 11 9 9897 7880

casULo 

Suíte DreamS
Dormir na poltrona da sala agora pode 
ser mais confortável. O pufe Collerette se 
transforma em uma cadeira com cobertor, 
perfeito para aquele momento preguiça. A peça 
pode ser comprada em dois tamanhos: grande, 
para duas pessoas ou individual. Só não pode 
esquecer aquele pote de sorvete ou uma taça de 
vinho por perto. por leonardo saldiva

t 11 4508 0290, casacontemporanea.com.br

açaí

Canguru
A coleção Maracatu, 

parceria da Louis Vuitton 

com os Irmãos Campana, 

rendeu 12  frutos inspirados 

em delícias do Brasil. As 

bolsas  fazem parte da série 

Objets Nômades, que é 

uma colaboração da grife 

francesa com designers 

internacionais para a 

criação de objetos inspirados 

em viagens. Por aqui, o 

modelo Açaí foi o escolhido 

para ficar em exposição na 

global store da marca no 

Shopping Cidade Jardim. por 
andré rodrigues

campanas.com.br 
louisvuitton.com

Dna WarchaVchik

Ela é a Mina 
a mesa W, assinada por Mina Warchavchik Hugerth, neta do legendário 
arquiteto modernista, simplifica o conceito do móvel de jantar, 
alcançando a leveza, transparência e bom uso de matérias. “Me inspirei 
na produção moveleira nacional das décadas de 50, 60 e 70 e também 
no traçado escandinavo”, explica. a peça fabricada na marcenaria 
Baraúna foi finalista do 26° prêmio Museu da casa Brasileira. “Design é 
aquilo que a gente escolhe pra refletir quem somos”, define. por cp

Mesa W. Marcenaria Baraúna. r. harmonia 101, são Paulo, t 11 3813 3972 
barauna.com.br

se você gosta da Arquitetura da tenda de tubos desenvolvidos 

pelo escritório snarkitecture.com para o Design Week de Miami

Vai gostar também da Cadeira Serralunga Canisse, 

de Philippe Starck/ mixtapedesign.com

aquiloisso &
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