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Comunicado
de imprensa
A DAM, marca Portuguesa de mobiliário,
orgulha-se de estar presente na Maison &
Objet 2018 em Paris. De 7 a 11 de setembro
na secção TODAY, pavilhão 6, stand O80.

A marca DAM tem estado ocupada a prepar o lançamento de novos produtos que serão apresentados
na Maison & Objet, num espaço inspirador. A cadeira
SACADURA é um dos mais recentes produtos que é
apresentado. Para aventureiros e curiosos pela História,
SACADURA homenageia a primeira travessia aérea do
Atlântico Sul realizada em 1922. A mesinha MAGMA e
os cabides GUMELO são os outros produtos mais recentes também apresentados, que expressam a beleza
do nosso planeta, dinâmico mas profundamente frágil,
pondo em evidência aquilo que é importante cuidar e
preservar - a Natureza. A estes produtos juntam-se o
sofá VALENTIM, as cadeiras DORA e DINA, os bancos
PIPO e DUO, as mesinhas FLORA, o candeeiro COR-

TINA, entre outros. No compromisso com o detalhe e
a qualidade, todos os produtos combinam materiais
naturais e técnicas tradicionais com desenho criativo. O
desafio é valorizar o que é feito em Portugal, à mão e integrando novas tecnologias e atitudes. Porque a DAM é
sobre design, artesanato e mobiliário. É sobre produtos
que contam histórias. É sobre emoções, simplicidade e
qualidade de vida.
Para mais informações:
Faça download do catálogo em
www.dam.pt/content/catalogue.pdf
Ou contacte por favor
Joana Santos | press@dam.pt | +351 920 401 918

cadeira

mesinha de apoio

SACADURA

MAGMA

Esta cadeira é para aventureiros!
Ávidos pela descoberta e
apaixonados pela História.

De que é feito o nosso
planeta?

Designers: Hugo Silva e Joana Santos.
Materiais: Freixo, carvalho ou nogueira maciços e estofo em tecido da
marca Gabriel.dk (‘Step’ ou ‘Luna 2’ e
‘Obika Leather +’).
Acabamento: Verniz mate incolor na
madeira.
Dimensão: L60 x P57 x A79 cm.

Descrição: Ainda no início do século passado, existiam áreas
geográficas do planeta que viviam desligadas entre si e foram
aventureiros Portugueses que criaram ligações que enriqueceram o
mundo. A cadeira SACADURA homenageia a primeira travessia aérea do Atlântico Sul realizada por Sacadura Cabral e Gago Coutinho
em 1922. Inspirada na forma do capacete de aviador e de braços
elegantemente curvos como as asas de um hidroavião, o estofo
da SACADURA assenta numa plataforma de traves de madeira
torneada, dando a impressão aos audazes utilizadores de ir descolar
numa emocionante aventura. Nas suas costas está a inscrição
“1922, 8383 kms”, gravando este feito da aeronáutica mundial que
ligou Lisboa ao Rio de Janeiro.

Designers: Hugo Silva e Joana Santos.
Materiais: aglomerado negro de
cortiça 100% natural e mármore
portuguesa ‘Pele de tigre’ ou pedra de
calcário portuguesa ‘Alpinina’.
Acabamento: Revestimento aquoso
incolor na cortiça (com propriedades
de repelência à água, óleo, manchas
e pó, assim como alta resistência aos
raios UV e ao envelhecimento).
Dimensão: L33 x P33 x A29 cm
(pequena e baixa); L47 x P47 x A29
cm (larga e baixa).

Descrição: Dotada de uma beleza única, a mesinha MAGMA
remete-nos para as matérias minerais em fusão que se encontram sob a crosta terrestre. Composta por uma semiesfera de
aglomerado negro de cortiça que sugere a crosta terrestre, a
MAGMA recebe um tampo de pedra polida com veios intensos
e expressivos. Esta superfície espelha uma narrativa peculiar
sobre a beleza do nosso planeta, dinâmico mas profundamente
frágil, pondo em evidência aquilo que é importante cuidar e
preservar - a Natureza.

A cadeira SACADURA viaja por espaços de convívio familiar ou espaços de agitação metropolitana, tornando cada lugar memorável.

A mesinha existe em duas dimensões que combinam com a
opção de uma base de traves de madeira torneada que eleva a
semiesfera, numa ode ao nosso planeta. Combine as diferentes
versões da MAGMA e provoque atitudes conscientes, criando
espaços mais sustentáveis.

Para mais informações, consulte o catálogo em:
www.dam.pt/content/catalogue.pdf

Para mais informações, consulte o catálogo em:
www.dam.pt/content/catalogue.pdf

cabide

GUMELO
Cabides que nascem
nas paredes como
cogumelos.

A marca DAM
“A vida é muito curta para gastarmos tempo
com produtos aborrecidos ou descartáveis;
queremos que as pessoas gostem dos espaços
onde vão e onde vivem”.

Designers: Hugo Silva e Joana Santos.
Materiais: Cortiça clara compósita, cortiça negra compósita e freixo maciço.
Acabamento: Verniz mate incolor
na madeira e revestimento aquoso
incolor na cortiça (com propriedades
de repelência à água, óleo, manchas
e pó, assim como alta resistência aos
raios UV e ao envelhecimento).
Dimensão: L17.5 x P17.5 x A11 cm
(grande); L12 x P12 x A10 cm (médio);
L6 x P6 x A10 cm (pequeno).

Descrição: 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.
Além de práticos e versáteis, são deliciosos aos olhos. 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. GUMELO existe em três
tamanhos que, quando combinados, vão deixar o ambiente delicioso. Use-os com criatividade e o resultado será surpreendente.
Para mais informações, consulte o catálogo em:
www.dam.pt/content/catalogue.pdf

Sobre a marca
A DAM é sobre design, artesanato e mobiliário. É sobre
produtos que contam histórias. A marca tem produtos de elevada qualidade, orientados a distribuidores,
retalhistas e designers de interiores que desenvolvem
projetos de hotelaria, corporativos e residenciais pelo
mundo. Entre tradição e modernidade, a DAM combina
técnicas tradicionais e materiais com desenho criativo.
Apela às emoções, simplicidade e qualidade de vida. A
cultura portuguesa e as coisas banais do dia-a-dia são
a inspiração. Desta forma, a DAM renova um património
coletivo que continua genuino, construindo a ponte
entre Cultura e Economia. Fundada em 2013, a DAM
vende produtos para cadeias hoteleiras de luxo, nomeadamente os hotéis Sheraton e Marriott, e também para
ambientes de trabalho de corporações multinacionais
como a Google e o Survey Monkey. Atualmente, a DAM
exporta para 14 países.

Os Designers residentes
Licenciados e Mestres em Design pela Universidade de
Aveiro, Hugo Silva e Joana Santos são os Designers residentes da DAM. As suas áreas de intervenção incluem
design de equipamento, design gráfico e design de
interfaces web e o seu trabalho envolve soluções de Design integradas, relacionando pensamento estratégico,
tecnologia e identidade. A paixão por desenvolver novos
objetos e marcas levou-os a ser co-fundadores da DAM.
O Hugo não dispensa o caderno de esboços e procura
inspiração nas coisas banais do quotidiano. A Joana tem
um gosto especial pelo design gráfico e pelas técnicas
artesanais e no processo de trabalho não prescinde de
uma abordagem prática. Juntos desenvolvem narrativas
e exploram emoções através de formas, cores, materiais
e tecnologias. O resultado são produtos com detalhes
singulares e uma abordagem ecológica. A motivação é
a satisfação e a interação com as pessoas!

Escritório
+351 256 004 124
contact@dam.pt
Imprensa
+351 920 401 918
press@dam.pt
www.dam.pt

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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DAM
Oliva Creative Factory,
Rua da Fundição, nº. 240,
Loja 2, 3700-119
São João da Madeira,
Portugal

