
Candeeiro Air, pelo estúdio espanhol LZF, design 
de Ray Power, folheado de madeira Timberlite®, 
várias cores disponíveis, lzf-lamps.com  

Candeeiro de mesa da Orikomi, marca fundada 
pelas arquitetas Ana Morgado e Carmo Caldeira,  
feito manualmente com papel de alta qualidade e 
base de madeira, a partir de 49 , na Light & Store, 
light-e-store.com  Offcut, por Tom Dixon, conjunto 
de mesas e bancos de madeira de carvalho ou 
vidoeiro, fáceis de montar com a ajuda de cavilhas 
de madeira. 190  (PVP sugerido), na Linha da 
Vizinha ou Loft Design Aparador Let’s Dance, 
da Boa Safra, MDF, pés em madeira maciça, 
acabamento em óleo 100% ecológico e módulo e 
portas lacados, 1,551 , nas lojas da Boa Safra,

boasafra.pt  Taças de madeira revestidas a feltro, da 
Hey-Sign, vistas na última edição da feira Ambiente 
(Frankfurt), 13,5cm x 4,5cm e 26,5cm x 4,5cm, 
www.hey-sign.de  Da marca italiana Colos, 
a cadeira Split GL, novo modelo pelo designer 
Francesco Meda, colos.it Da WhyGreen, 
estúdio japonês de design, o conjunto de cadeira, 
lounge-chair e móvel onde madeira e natureza são 
indissociáveis. whygreen.jp Ambiente do Hotel 
Il Sireno, por Patricia Urquiola  Candeeiros de 
suspensão Slope, para a Miniforms, desenhados 
pelo estúdio de Milão Skrivo. Aço e madeira, 
acabamentos à mão, três tamanhos e cores. Procure 
na www.gomodern.co.uk Peça escultórica 
feita a partir de uma só peça de madeira de 
cedro aromático com pega em pele sem qualquer 
acabamento especial. Esta cadeira-baloiço para 
crianças foi desenhada pelo estúdio Pininfarina Extra 
para a Riva1920, www.riva1920.it  Banco das 
“três patas”, redesenhado pelo arquiteto Samuel 
Pinto. O assento em meia-lua e três pernas, e a 
sua popularidade de outrora, estão intimamente 
relacionados com o quotidiano agrícola. Freixo ou 
nogueira, acabamento em óleo 100% ecológico,  
feito à mão segundo métodos tradicionais.  
Boasafra Edition, nas lojas Boa Safra, boasafra.pt  

Caixas de fósforos do estúdio nova-iorquino 
Glaze, fundado por Akeem Pierre Glaze e Stephanie 
Marie DelVecchio em 2017, feitas à mão com 
madeiras exóticas dos EUA e acabamentos de 
primeira qualidade, glaze.studio


