


Para uma cada mais sociável, experimente começar pela sala de jantar. Afinal, é onde juntamos

toda a nossa família e amigos para criar memórias incríveis à volta de uma mesa, a apreciar uma refeição

deliciosa - duas das melhores coisas da vida.

Além disso, se pretendemos fazer alguma diferença no mundo, precisamos de melhores

escolhas. Escolhas estas que podem passar por mobiliário intemporal, aquele que vive mais. Desta

forma, mesmo na época do inverno, vamos estar sempre modernos mas, ao mesmo tempo, preocupados

com o futuro.

Esta sala de jantar inspiradora é um exemplo de uma decoração de tendência e intemporal; e

combina uma peça da coleção mais recente da Domkapa: a Cadeira Anna.

A Cadeira Anna é tudo menos comum. Foi desenhada para os amantes da customização e, ao

mesmo tempo, aqueles que amam tudo au naturel (as nossas versões standard são ótimas para qualquer

estilo).

Como pode ver, o resultado final vai ser sempre uma sala de jantar com salpicos de cor e gestos

modernos, tornando o seu espaço mais acolhedor, como deve ser sempre. Para uma solução deste

género, esta cadeira de jantar vai ser invencível.
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A Anna é a solução para os que amam um design

aventureiro e, ainda assim, simples; para aqueles

que adoram expressar a sua personalidade através

da criatividade; para aqueles que desejam um

interior único - esta cadeira proporciona opções

infindáveis de customização para, claro, resultados

sem limites.

Ideias e experiências diferentes por parte dos

nossos designers conduziram à criação da Anna.

Este processo de amadurecimento e conhecimento

fez-nos conquistar a perfeição e levou-nos ao

verdadeiro significado de conforto para momentos

memoráveis.

Esta cadeira de jantar é cuidadosamente concebida à mão para que tenhamos a possibilidade de

uma experiência de jantar fantástica. Ainda que com um design simples, vai ser a peça de destaque em

qualquer sala de jantar graças à sua abordagem moderna com linhas clássicas. A Anna encarna um

artesanato marcante através de técnicas de produção manuais únicas.

A Cadeira Anna está disponível em

quatro versões distintas: duas opções de apoio

de braço (com ou sem) tal como duas opções

para a base (quatro pernas ou base em trenó) -

que ainda pode ser custmizada em madeira ou

com um acabamento metálico. Além disso, o

assento e as costas podem ser estofadas com

tecidos de cores contrastantes.
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Possibilidades infinitas para que se encaixe perfeitamente na sua personalidade e estilo de vida

- diga-nos como quer a sua Anna e nós tratamos do resto.

Se procura pela cadeira de jantar perfeita, este é o seu sinal. É a sua oportunidade de decorar a

sua casa com um design fabuloso com materiais de alta qualidade e valores distintos. Uma solução

poderosa para uma criatividade poderosa para captar a atenção de todos está aqui!

Domkapa
press@domkapa.pt

+351 937 615 366

domkapa.com info@domkapa.pt

mailto:press@domkapa.pt
http://domkapa.com/
https://www.facebook.com/domkapa
https://www.instagram.com/domkapa/
https://www.linkedin.com/company/domkapa
https://www.pinterest.pt/domkapa/

