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Eles nascem nas paredes como cogumelos

Inspirados nas formas orgânicas dos cogumelos, os cabides GUMELO despontam 
alegremente das paredes e interagem com o ambiente, absorvendo a luz e criando 
jogos de sombra. 

Altamente nutritivos, ricos em forma e textura, são vitaminas essenciais para 
o bem-estar em qualquer espaço. Um excelente acessório que combina duas 
tonalidades de cortiça, cujas propriedades térmicas e acústicas tornam esta peça 
acolhedora. Além de práticos e versáteis, são deliciosos aos olhos. 

GUMELO existe em três tamanhos que, quando combinados, vão deixar o ambiente 
delicioso. Use-os com criatividade e o resultado será surpreendente! 

 



GUMELO / cabide

Designers: Hugo Silva e Joana Santos.
Materials: Cortiça negra compósita, cortiça clara compósita e freixo maciço.
Finishings: Revestimento aquoso incolor na cortiça (com propriedades de repe-
lência à água, óleo, manchas e pó, assim como alta resistência aos raios UV e ao 
envelhecimento). Verniz mate incolor na madeira.
Size: L17.5xP17.5xA11 cm (tamanho grande);  L12xP12xA10 cm (tamanho médio); 
L6xP6xA10 cm (tamanho pequeno).

Descrição (resumo): Inspirados nas formas orgânicas dos cogumelos, os cabides 
GUMELO despontam alegremente das paredes e interagem com o ambiente, 
absorvendo a luz e criando jogos de sombra. Altamente nutritivos, ricos em forma e 
textura, são vitaminas essenciais para o bem-estar em qualquer espaço. 
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Para mais informação
Visite a secção “downloads’ do 
nosso sítio web para ter acesso 
a imagens de alta resolução, 
comunicados de imprensa, listas 
de preços e especificações 
técnicas de produtos.

Junte-se a nós
Acompanhe-nos no Facebook, 
Twitter, Instagram ou Pinterest. 
Basta procurar por damfurniture ou 
damfurniturept e irá encontrar-nos.
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