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C A N T O  D E  L E I T U R A



Com o novo ano, vem múltiplos desafios que temos de enfrentar e objetivos que queremos cumprir; e um

deles pode ser muito bem ler mais. Para tal acontecer, precisa de criar as condições certas para que se

sinta disponível para o fazer.

Este canto de leitura deve ter como sua essência o conforto e deve ser bonito visualmente,

proporcionando-lhe o pensamento de que ler é mais interessante do que nunca. Além disso, um espaço

como este não é assim tão complicado de se compor, especialmente quando escolhe as peças de

mobiliário certas.

Composta pela Família Alexander, o espaço que lhe trazemos hoje é um canto de leitura, onde cada

detalhe opulente se destaca sem deixar para trás o conforto e a conexão do indivíduo com o espaço.

Aqui, tudo transmite aconchego e encoraja a uma abordagem atenta ao seu dia-a-dia.

Enquanto o Cadeirão Alexander lhe dá o look clássico que merece, o seu pousa-pés proporciona o

conforto e o bem estar que deseja.

O Cadeirão Alexander é uma solução altamente inovadora

aliada a uma forma tradicional mas funcional. Dá asas a

uma estrutura protetora onde as costas se conectam

suavemente com a almofada de assento, terminando

numa base giratória.

Este cadeirão intemporal coordena perfeitamente os

seus materiais para criar uma peça única, especialmente

quando apresentada com o seu pousa-pés.

Já o Pousa-pés Alexander incorpora funcionalidade num design minimalista, com proporções suaves e

linhas únicas que nos levam à serenidade. Este design proporciona um sentimento sensacional enquanto

que as suas curvas soft prestam atenção ao design clássico e ergonomia, contribuindo para um conforto

que não termina.
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A Família Alexander foi desenvolvida para se destacar num design excecional, especialmente neste canto

de leitura.

Domkapa é uma marca de estofos com sede em Portugal que apresenta várias semelhanças com a filosofia da alta-cultura

centrada no valor de um "feito à mão". Desde 2009, a Domkapa desafia a sua equipa a criar o encontro diário perfeito entre design e

conforto. A nossa equipa de design trabalha lado a lado com a produção, e esta sinergia orgânica permite a criação de designs

inovadores.

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/

