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toque
+ vintage
Os ambientes criados
em parceria por
arquitetos e antiquários
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toque vintage | novo kitsch | sofás e tecidos
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Guia de compras
para não errar na hora
de escolher uma peça antiga

Mix esperto
abril / 2018

Sofás fora do
comum e tecidos
extraordinários

Direto de Milão

Jantar
oriental

Entre na moda
dos bowls

O novo
kitsch

Humor e glamour
em medidas iguais

Um giro pela exposição sobre Lina Bo Bardi na galeria Nilufar

UPDATE tendência

No pendente
Epsilon Sola
(6 x 36 cm e 8 x
46 cm), de Gallotti
& Radice, cilindros
superpostos de
vidro artesanal e
bronze prendem
o LED. Preço sob
consulta na Casual.

De Guilherme
Wentz, o vaso
artesanal da
coleção Solitários
(20 x 50 cm) é feito
de aço com banho
de prata e vale
3,6 mil reais.

Tudo
slim
Finas, elegantes e sinceras,
estas peças abrem espaço
para a sutileza em
qualquer decoração

Dobrável, a mesa Cumano (55 x 70 cm),
de Achille Castiglioni para a Zanotta, é feita de
aço inox com pintura eletrostática. Preço sob
consulta na Firma Casa.

De cristal e bronze polido, o
armário Precious (50 cm x
44 cm x 1,10 m), do Ctrlzak
para a Editions Milano, faz
graça com os cofres-fortes.
Por 7 136 dólares na Mohd.

Estrutura de aço e topo de mármore carrara (2 cm de
espessura) formam a mesa de centro Este (1,70 m x 1 m x
35 cm), de Antonio Citterio. Por 2 030 euros na Flexform.
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Design de Nara
Ota, a luminária
Laila Gold (20 x
83 cm) une
vidro, aço com
acabamento
dourado e
mármore. Por
1 289 reais na
Theodora Home.

A poltrona Kazz (85 x 85 x 75 cm), de
Luan del Savio, tem estrutura de carbono
e assento suspenso de couro reforçado
com látex. A partir de 6 mil reais.

