


Permitir a entrada de luz natural torna qualquer interior claro, encorajando a interação, especialmente

quando o ambiente é neutro com salpicos de cor no estofo.

Neste ambiente cheio de luz vinda do exterior, a personagem principal é o Cadeirão Eva e a Mesa de

Apoio Inside.

O Cadeirão Eva homenageia as técnicas de produção artesanais de Portugal, oferecendo um toque de

boho-chique a qualquer decoração de interiores graças ao pormenor no apoio de braços e costas desta

peça de estofo. Uma verdadeira obra de arte que conta uma história sobre estilo, design e tradição que

combinam de forma completamente perfeita.

Ao lado do Cadeirão Eva, o artesanato e os materiais de alta qualidade da Mesa de Apoio Inside

permitem-nos perceber como um design clean e uma abordagem contemporânea são mágicos,

sobretudo quando acompanhados com elementos da natureza, como plantas.
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Estas duas peças proporcionam a funcionalidade que qualquer espaço moderno necessita para

sobreviver, além da valorização pela produção portuguesa que acompanha a Domkapa durante uma longa

jornada de experiências e obstáculos.

O Pouf Grant foi escolhido para ajudar a definir o estilo do espaço. Uma vez que uma forma clássica e

elegante não diminui o conforto ergonómico de uma peça, este pouf está disponível em três dimensões

diferentes para que se adeque a qualquer tipo de espaço e necessidade. O Grant é sempre bem-vindo em

qualquer espaço multifuncional.

Já a irmã da Mesa de Apoio Inside veio para lhe contar como a elegância está sempre presente nos

detalhes, como as pernas em forma de X. Uma combinação entre madeira e ferro vai atender aos gostos

dos que preferem algo mais requintado.

A versaitilidade é uma das características da Domkapa e pode identificá-la especialmente neste único

espaço exterior cheio de criatividade. Durante o dia, pode ser o seu escritório de teletrabalho; à noite,

pode olhar para as estrelas.
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Destacado neste espaço exterior, a Cadeira Eva possui uma identidade peculiar graças ao trabalho

artesanal que acarreta nas suas costas. Linhas simples que contrastam com os detalhes traditionais e

um salpico de cor no estofo fazem totalmente a diferença e destacam-se no mundo do estofo.

domkapa.com info@domkapa.pt



Este é o resultado de uma fusão perfeita entre materiais de alta qualidade e o artesanado evidenciado

pela Domkapa. Está na hora de conhecer o que é o verdadeiro conforto e elegância!
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