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SISTEMA PEX FLEXIBILIDADE, POUCAS
CONEXÕES E RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS
SÃO ALGUMAS DAS VANTAGENS

ESPECIAL
OUTONO
INVERNO
Como deixar
os ambientes
aconchegantes
e isolados

COM EFEITO
DE CAMURÇA,
ANTIBACTERIANA,
HIPERLAVÁVEL…

NOVAS TINTAS DÃO
O TOM ÀS PAREDES

NADA CROMADO

EM
PRETO E BRANCO
8 TORNEIRAS

PÉ-DIREITO ALTÍSSIMO

BALANÇO CONTEMPORÂNEO

INCRÍVEIS NA SUÍTE,
NO PERGOLADO E NA VARANDA
5 MODELOS
PET VERSÃO LUXO
www.casadois.com.br

SUPERPLANEJADOS
PARA O CONFORTO DE CÃES E GATOS
7 ESPAÇOS

É A MARCA REGISTRADA DA
ARQUITETA DEBORAH ROIG

SPAS E BANHEIRAS
SAIBA AS DIFERENÇAS
E RELAXE EM CASA

BOMBAS DE CALOR
INVISTA NO RECURSO E APROVEITE A
PISCINA DURANTE TODAS AS ESTAÇÕES
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DESTAQUE SUA BIKE
SUGESTÕES DE ÁREAS ELABORADAS
PARA GUARDAR E EXPOR A MAGRELA
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ACHADOS

Criatividade
de A a Z
EMPRESA FRANCESA INOVA AO CRIAR CADEIRAS INSPIRADAS NAS LETRAS DO ALFABETO
E NÚMEROS E LUMINÁRIAS COM O FORMATO DE SINAIS DE PONTUAÇÃO
Texto Alexandra Iarussi
Fotos Divulgação/Tabisso

Com uma ideia tão simples quanto original, a empresa francesa TABISSO conquista clientes pela Europa e mundo afora. A coleção Typographia
apresenta cadeiras desenhadas nas 26 letras do alfabeto, nos números
de 0 a 9 e mais de 20 tipos de pontuação, combinando design de linhas
puras a um acabamento impecável. Totalmente personalizáveis – é possível escolher diferentes opções de acabamento e cor e ainda, executá-las de acordo com logos de empresas –, elas ganham espaço nos
lobbies de empresas, salas de bibliotecas, escolas e residências e conferem personalidade e descontração aos ambientes.
Estofadas em tecido ou couro, elas possuem encosto de madeira e
pés de metal, que podem ganhar acabamentos distintos. Há também
luminárias de chão, disponíveis em mais de 20 pontuações como exclamação, hashtag e arroba, que surgem como alternativas interessantes
para personalizar o interior. Para os que procuram por algo mais neutro,
a TABISSO tem a Unita, linha de cadeiras com o mesmo acabamento da
Typographia, mas sem o design das letras e números. Além das coleções, o escritório trabalha com projetos totalmente personalizados. Um
exemplo é o do restaurante Ciel de Paris, na França, que teve todo mobiliário planejado e desenvolvido pela marca, que trabalhou em parceria
com renomado designer francês, Noé Duchaufour-Lawrance.
As mentes criativas por trás da empresa são os franceses Sébastien
Maitre, formado em desenho industrial, e Caroline Richard, designer autodidata. Tão espontânea como a coleção é a história de como tudo começou. Em 2009, Caroline trabalhava como voluntária em uma escola infantil em Joanesburgo, África do Sul, e enfrentava os desafios de ensinar com
recursos escassos; faltavam itens básicos, como papel e lápis para o aprendizado do alfabeto. “Nessa hora, ela pensou que se existissem cadeiras
com o formato de letras, as crianças aprenderiam mais fácil e sem material”, conta Maitre. Depois de amadurecida, a ideia foi colocada em práti18|Construir

ca em 2010, ano em que nasceu a TABISSO, cujo nome foi inspirado em
um dos meninos da escola, Thabiso, na época com dois anos de idade.
Eles não se preocupam apenas com o design; também agem em prol
do meio ambiente. A produção é feita localmente com madeira europeia
certificada, proveniente de florestas de manejo sustentável. No âmbito
social, criaram o programa SpringOfEducation (em português, Primavera da Educação), que tem como objetivo fornecer material básico de alfabetização para escolas primárias de países em desenvolvimento. A marca apresentou seus produtos em feiras pelos Estados Unidos, Bélgica,
Reino Unido, Alemanha e França. Distribuída em países como Austrália,
Japão, Suiça, Estados Unidos e Azerbaijão, planeja chegar ao Brasil em
breve. Indagado sobre a próxima coleção, Maitre manteve o mistério mas
adiantou que será inspirada na história e geometria.
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