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Cadeira DINA - materiais naturais e 
tons neutros 

À medida que as tendências focam um estilo sustentável 
que incentiva o bem-estar, estamos a ser influenciados pelos 
materiais e tons neutros da Mãe Natureza para criar espaços 
relaxantes. Por isso, materiais naturais e tons neutros são 
sempre uma escolha acertada e nunca saem de moda.

A nossa cadeira DINA em carvalho maciço e cortiça clara 
combina os tons neutros com as formas curvilíneas, 
tornando qualquer espaço leve, calmo e convidativo. 
Ambos os materiais mantêm sua integridade e longevidade 
e envelhecem lindamente. Os tons neutros naturais 
também envelhecem de forma graciosa. As texturas 
adicionam calor e personalidade. Se combinada com 
móveis arrojados, a cadeira DINA cria um contraste, 
provocando um equilíbrio do espaço.
 
A inspiração desta cadeira de jantar é a vinha mais antiga do 
mundo - o Vale do Douro. A estrutura de madeira é inspirada 
nos contornos das vinhas. A característica distintiva é o 
assento de cortiça que é ameno e muito confortável. E 
sabe que a cortiça traz vantagens únicas em termos de 
isolamento térmico, proteção antifúngica e proteção anti-
fogo e melhora também a qualidade do ar interior?

http://press@damportugal.com


Cadeira DINA

Descrição: A cadeira DINA 
homenageia aqueles que 
trabalham na terra da mais 
antiga região vinícola do mundo 
- o vale do Douro. A estrutura 
da cadeira inspira-se nos 
contornos da paisagem das 
vinhas e o assento refere-se 
à terra e às uvas. DINA é uma 
cadeira elegante e empilhável 
e adapta-se tanto a ambientes 
informais como a ambientes 
formais e requintados.

Materiais: Freixo maciço, 
carvalho ou nogueira (es-
trutura) e cortiça compósita 
clara ou negra (assento).  
Acabamentos: Verniz mate 
incolor (estrutura) e solução 
aquosa incolor (assento).
Dimenões: C!"xP!#xA$$ cm.
Designers: Hugo Silva 
e Joana Santos.
Made in: Portugal
Imagens alta resoluçaõ: AQUI

https://damportugal.com/content/downloads/imagebank/dina.zip
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Saiba mais
Visite a área “downloads” do nosso 
website para ter acesso a imagens 
de alta resolução, comunicados 
de imprensa, listas de preços e 
especificações técnicas de produtos.

Junte-se a nós
instagram.com/damfurniturept 
facebook.com/damfurniture
twitter.com/damfurniturept
pinterest.com/damfurniture
linkedin.com/company/damfurniture
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