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ARCO - HOUTIQUE
Terinspirasi dari gaya ‘70an, koleksi Arco dari brand
asal Spanyol ini memberikan
nuansa playful yang berbeda.
Dirancang oleh Masquespacio,
koleksi ini memberikan pilihan
berbagai furnitur, mulai dari
couch, single sofa, meja,
high stool, hingga kabinet.
Garis-garis melengkung dan
pilihan warna bold seakan
memudarkan nuansa dingin
dari baja yang merupakan
material utama koleksi ini.
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MILANO DAN NARCISO - CIELO
Brand keramik asal Italia, Cielo, kembali meluncurkan
koleksi wastafel bertajuk Milano dan Narciso. Mengambil
bentuk dasar kotak, kedua koleksi ini memberikan
nuansa ‘bersih’ dan elegan, tanpa melupakan kegunaan
sebuah wastafel lengkap dengan laci penyimpanan, serta
meja rias. Gabungan material keramik kualitas tinggi
serta baja yang menjadi struktur wastafel ini menyiratkan
gaya arsitektural yang lembut. Hadir dengan varian
warna, material, serta tekstur yang terinspirasi dari alam.

ECOBIRDY
Bermula dari kepedulian
akan lingkungan,
beberapa desainer
asal Antwerp, Belgia,
mendirikan brand yang
memang fokus merancang
produk sustainable.
Setelah dua tahun proses
meneliti, ecoBirdy resmi
meluncurkan koleksi
pertamanya, yaitu furnitur
anak yang 100% dibuat
dari buangan mainan
plastik dari daerah Eropa
yang didaur ulang. Kursi
Charlie, meja Luisa,
lampu Rhino, serta lemari
berbentuk burung Kiwi
dirancang memiliki
permukaan yang halus
dan tanpa sudut tajam
sehingga aman digunakan
oleh anak.
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GEOFFREY
ALAIN GILLES - LIGNE ROSET
Brand ternama asal Prancis, Ligne Roset,
menggandeng Alain Gilles dalam koleksi
terbarunya. Pertama kali diperlihatkan di
Maison et Objet silam, rancangan cermin
Geoffrey tampil elegan. Garis hitam bermaterial
logam yang membingkai lingkaran kaca besar
membuat cermin ini menjadi sorotan. Nampan
kuningan kecil yang bisa digeser maupun
dilepas menjadi pemanis serta menambahkan
fungsi sebuah standing mirror.
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