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NO EXTERIOR e

COM DESIGN
A iluminação e o mobiliário de exterior
ja' não têm so' de ser resistentes, têm de
garantir longevidade, ja' nãoprecisam de ser
so' práticos, têm de ser versáteis e responder
às grandespreocupações de design de uma

nova geração de consumidores.
A caminho do Verão, assim se desenham
as cenários que nos apelam aos sentidos e
nas empurrampara o espaço exmrior da
casa, aguçando o desejo de vivermos novos
momentos de lazer e descontracção, com

máximo onforto e sofisticação. Esta'pranto
para ir láparafora?

Espaço de KAI/n¡
' e .. '

O que terá mudado na iluminação e no mobiliário
para os espaços exteriores das nossas casas? Tudo,
ou quase tudo. E não é por acaso. As melhores
marcas abriram caminho a nomes 10s do
design de interiores que aceitaram o desafio de
desenharem novos equipamentos que respondmsem
ao elevado nivel de exigência de quem aposta no
espaço exterior como uma natural extensão da casa.
O mobiliário de exterior tomou-se assim uma
categoria' nobre e apetecível no universo do design
contemporâneo. E quem fica a ganhar são mesmo os
espaços exteriores das nossas casas. Quem tem uma
varanda, um pátio, um jardim ou um deck
poderá agora tirar o máximo partido dessa área, e
não se contentará, como até um passado recente,
com propostas monótonas, monocromáticas e pou-
co criativas.

Cadeiras "Cloud Chair", Árifelipa

Materiais ultra-resistentes

Conhece o conceito "weather-pmof? Este conceito
refere-se a um conjunto de materiais estudados e
testados para passar grandes temporadas no exte-
rior: a corda, a pedra, os alumínios,
(consideravelmente mais leves e fáceis de transpor-
tar que as tecas), os poliésteres e as telas tecidas a
partir de materiais ologicameme evoluídos, 100
% resistentes ao desgaste do sol e à oxidação que
surge da eventual proximidade com o mar.
Também as espumas “quick dry” que vemos em
alguns modelos de espreguiçadeiras e enchímentos Mesa "Orsay", Varaschin
de almofadas contomam qualquer preocupação que
r ter com inesperados dias de chuva no
Verão, ou prolongados banhos de piscina. A água
entra e sai das espumas sem estragar as espreguiça-
deiras, os sofás ou as almofadas.
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B“"°° e Mes" 'HWPBV' Ema”
Formas arrojados e cores surpreendentes

Tendencíalmente as fonnas alinham-se por aspectos
w' funcionais, mas na prática são muitos os criadores

que divergem apostando em formas mais orgâni-
cas. É inegável a unanimidade dos tons neutros:
o branco, o preto e o cinzento mantêm-se como
as cores base do mobiliário de exterior, mas não
deixamos de destacar o arrojo de algumas marcas
que nos propõem cores mais quentes e padrões mais
dinâmicos e futuristas. Esta evolução resulta de uma
vontade latente de subverter o aspecto tradicional
do mobiliário de exterior, “pintando cenários” com
cores e formas que nos dão a sensação de estarmos
a viver o nosso espaço exterior com um cenário de
conforto só possivel até agora no interior das nossas
casas, Tudo isto faz parte de uma nova arquitectura
de interiores, manualmente vocacionada para "abrir
a casa ao exterior”. \

Cenários versáteis e soluções integradas

Não basta termos um alto padrão de conforto fora
de casa. Trata-se agora também de criar cenários
versáteis que podem mudar em função do nosso es-
tado de espírito, ou de aspectos funcionais como,
por exemplo, o facto de estarmos a receber convida-
dos em casa, ou estarmos apenas a viver a rotina de
todos os dias em família.
E isso só é possivel com um bom projecto de ilu-
mjnação de exteriores. Afinal, a noite é uma porn¡
aberta para a criação de diferentes ambientes, uti-
lizando a luz para valorizar detalhes do jardim, ou
até projectando uma luz de cor numa área especial.

Sofa' SwirI, Varasehin
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