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The tree was the fundamental inspiration for Wimmer’s 
new ‘Linja’ range, for which reason it was at the focal 
point of their presentation in Cologne. Photo: Guido 
Schiefer
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IDEIAS VERDES FLORESCEM

Over the past few years there have been multiple attempts to 
integrate the concepts associated with ecology into furniture. But 
these were never so clearly in evidence as the efforts to promote 
‘sustainability’ as at the most recent IMM International Cologne 
Furniture Fair. Many of the products on show highlighted ‘green’ 
ideas and were the subject of attention and much discussion. The 
furniture trades see the need to move in this direction because 
end-users are increasingly sensitive to these issues, which 

other, manufacturers are experimenting with new materials.

For example, Bert Plantagie exhibited table tops made from plastic 
bottle top closures. Ligne Roset presented the new material 
‘Really’: a seven millimetre thick board that is a mixture of 70 
percent recycled textiles and 30 percent binding agent. An 
overlay ensures that the functionality is comparable with that of 
MDF. Companies with a previous ecological marketing track 
record such as Team 7, Scholtissek, Wimmer, Decker and 

not necessarily zoom to new heights when associated with 

remains an important factor.  But even so, there is now a marked 
interest in the purchase of more durable products.

Vitra is swimming against the tide with a new batch of the ‘Eames 
House Whale’ from Charles and Ray Eames, which matches the 
current Zeitgeist. Whales symbolise the freedom of the oceans like no 
other animal. Photo: Vitra

Although still in prototype form, this was nevertheless 
an interesting use of a new material for table tops: 
recycled plastic bottle top closures from Bert Plantagie. 
Photo: möbel kultur



Although the new mixed-base ‘Really’ material 
has not yet fully matured to the point at which it 
could be used for the production of complete 
cabinets, the time-served jeans forming part of 
the materials used in Christian Warner’s 

Photo: Ligne Roset.
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Kettnaker has made a limited edition of 150 ‘Solitaires’ 
to mark their 150 years in business. Photo: Guido 
Schiefer

Ten years of ‘V-Montana’ inspired Voglauer to an innovative idea: 
glass trays that can be hung on the wall as convenient. Photo: 
Guido Schiefer



Velvet, brass and gold colours with 
stylish, opulent styling were features of 
the Roaring Twenties, whose fashions 
have had a comeback this year. Green 
and brown are important in the ‘New 
Twenties’ look. For the longer we tarry 
in the digital world, the more is the 
desire to get our feet back on the 
ground. Especially in periods of 
change, we get a sense of security 
from things that have always been 
there, and will remain so for ever; like 
the earth under our feet. It makes no 
difference whether it is dark wood, 
perfectly painted surfaces, snugly 
leather, cuddly cushions or coarse 
knitware or linen structures – the 
natural earthen colours do very well in 
the home, nurture and strengthen us. 
By contrast, outdoors the more 
general preference is for white and 
grey. And climate change has driven 
demand for large umbrellas or 
sunshades
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‘Volume K’ from Kesseböhmer is now also available with smart 
box elements in gold or wood, making for a more individual 
interpretation. Photo: Guido Schiefer

The Hamburg designer-duo Birgit Hoffmann and 
Christoph Kahleyss re-interpreted Asian dining table 
culture. They used characteristic materials from the Janua 
collection for their ‘Basket Table’, by combining wood, 
stone and metal. Photo: Janua

Houzz was pleased with the Cologne Fair. Regional 
director for Northern Europe Thomas Volpi said: 
“We had many designers and expert visitors to our 
stand studying our custom-made furniture industry 
solutions and services to enhance their business. 
They also networked with other experts and used 
our services for free professional headshots”.



Rolf Benz celebrates the new luxury 
of the 2020s – and the beauty of the 
original – with genuine natural 
materials and colours. For the new 
collection the brand worked for the 

Benz cooperated with Luca Nichetto 
and Francesco Dompieri to create 
the visionary ‘Living Concept Rolf 
Benz LIV’, consisting of modular sofa 
elements, shelves and couch tables. 
Photo: Rolf Benz
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Treca of Paris has translated the 1920s style for 
today. Details such as velvety materials and 
side-mirrors emphasise the high-class sleeping 
comfort. Photo: Guido Schiefer

In an era of climate change, outdoors shades are of increasing 
importance. For the unique ‘Umbrosa Spectra UX’ collection, 
each model is a beautiful combination of colours, fabrics and 
materials, combined with the highest user-convenience and 
ergonomics. Photo: Umbrosa.



EUROSHOP

At the three-yearly EuroShop trade fair, which ran in Düsseldorf 
from 16 to 20 February, there were two issues which clearly 
dominated: the introduction of digital processes, and 
sustainability. The previous event saw the announcement of many 
prototypes or products that were then more or less ‘pie in the sky’, 
but now the high-tech solutions are at last for sale. This includes 
guiding systems for the POS, tracking systems and check-out 
ideas to minimise waiting time when paying. Retail expert Marco 
Arzberger: “It is now of increasing importance for the store 
manager to know what the customer does when walking around 
inside. Online vendors track their customers and have purchase 
records, giving them a head start”. In a high street store, the 
manager can now control lighting and screen presentations more 
individually, meaning that footfall can be regulated. The store can 
thus regulate and adjust the general internal atmosphere, 
depending upon who is there. One idea is a check-in-terminal at 
which the customer can obtain inspiration, made possible by 
following eye movement. In addition to digital options the growth 
issues include sustainability, e.g. using composite materials made 
from use of residual materials. Urban gardening remains a strong 

rapidly and without any adhesive.

FOCO EM TECNOLOGIA 
DIGITAL E SUSTENTABILIDADE

In the ‘shared spaces’ zone Ansorg, Visplay and Vizona 
had a herb garden on the new ‘Omnio’ shelf system. 
Photo: möbel kultur



and therefore requires no preparation for 
the underlying surface. Photo: möbel kultur

Store design and value engineering was the theme on the 
Umdasch stand with high-performance touchscreen sensors. 
Photo: möbel kultur

Art work and customer 
experience were the 
watchwords for Mawa: the 
clothes hanger manufacturer 
converted the stand into a 
‘lifestyle space’, where 
customers could use the 
products as a presentational 
object. Photo: möbel kultur
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showing at the fair, they guided visitors through 
the creative potential of the Black Forest. Their 
acquisition of Nimbus has increased the 
Häfele range of lighting skills. Photo: möbel 
kultur

Amongst its other exhibits Egger 
displayed its compact boards with 
a distinctive coloured core offering 
a wide range of uses. Photo: 
möbel kultur



AMBIENTE

The effects of recent heavy rain and gales in Europe, followed by the Corona virus, made 
themselves felt at the recent Ambiente trade fair in Frankfurt; unexpected natural events can 
have a major effect on the global economy. In the exhibition halls one could see that 
end-users increasingly take a different view of consumer goods. In particular, they are on 
the lookout for products combining added value with ecological sense. This assertion holds 
true through just about all product groups, starting with pots and pans made from recycled 
aluminium cans. In addition, intelligent functions are a leading sales proposition. In the 
glass/porcelain/ceramics sector there are ‘Short Sets’ consisting of a bowl, plate and mug. 
Colours range from restrained Scandinavian in various shades of sand and brown, while at 
the other end there are bold patterns in natural colours. When it comes to general 
accessories for the home there are now generally fewer, but carefully selected items saying 
something about their owner’s taste. 

CONSUMO SENSATO

Ambiente also injected freshness into the world of 
design: the new presentation 'Focus on Design' put 
the spotlight on unusual products from Brazil. Photo: 
Frankfurt Fair/Pietro Sutera

5 This year Fissler marked 175 years in business with 
the ‘comfort’ pan for frying food with little or no fat. The 
pan surface is sealed using the natural ‘Lotus Effect’. 
Photo: Fissler
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‘La Boule’ has been beamed up to the present day by 
Villeroy&Boch from the 1970s. Each porcelain set 
consists of seven pieces. Photo: Frankfurt Fair, Petra 
Welzel

Klatt Objects launched its new brand at Ambiente 
2020, for which designer Detlef Klatt produced a 
large and highly versatile collection. This extends 
from artisitic items and decorative home 
accessories such as vases, vessels and dishes, 
through to up-to-date lifestyle accessories. Photo: 
rosetime.info for Klatt Objects
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Mais uma vez, a Schüller mostra seu amor pelo detalhe com ‘Next125’ e 
materiais cuidadosamente escolhidos, como Fenix, cerâmica, folheado 
de madeira e Fino mate. Na feira de East Westphalia, mais uma vez a 
Schüller exibiu cozinhas Next125, móveis de sala e acessórios em preto 
Onyx da moda. Foto: KSV



1. NOVO NA CASA

Um número cada vez maior de fabricantes de cozinha está voltando sua 
atenção para móveis que podem ser usados em outras partes da casa, 
estendendo suas linhas de produtos para banheiros, áreas de serviço, 

mesma forma, telas ou divisórias e móveis de 'zona de transição', como 
sistemas de prateleiras. Refere-se a busca por cada vez mais 

mais escuras; seguindo o cinza, há agora um uso crescente de preto e 
antracito. Isso é visto em combinação com tons contidos, como 'rosa' e 
madeira de carvalho mais escura; a estrutura é mais lisa e menos animada. 
Mas agora é praticamente essencial para superfícies de cores lisas ter um 
revestimento, se possível, natural. Mármore e Terrazzo além de detalhes 
metálicos em bronze e cobre combinam com o popular estilo industrial. 
Alguns fabricantes também perceberam a tendência de urbanização e 
desenvolveram módulos para ambientes menores ou pequenos espaços.

Dentro da tendência geral para o cinza, o cinza platinado de Nolte é um 
complemento ideal para as cores populares Sahara, cinza quartzo e cinza 
papiro. Quando adequadamente ajustada aos diferentes requisitos e 
preferências do consumidor, esta cor é adequada para todos os grupos de 
preços, materiais de superfície e estilos. Foto: Nolte

cozinhas com ilhas em forma de Y abrem diferentes 
opções, funcionalidades e uso de espaço. Ballerina 
estendeu esta área aqui com material de superfície 
Fenix Inox no ‘XL Top’. Foto: Bailarina

ESPECIAL COZINHAS



As cozinhas da Leicht usam uma combinação 
bem-sucedida de tinta de aparência bacana, carvalho 
com calor natural e concreto puro purista. Foto: Leicht.

Rotpunkt Kitchens chamou muita atenção com suas 
vitrines iluminadas, que combinavam perfeitamente 
com os materiais de superfície cinza. Foto: Rotpunkt

O aço escuro foi adotado pelas cozinhas Express para sua linha de base, 
combinado com nogueira de tabaco da ‘Plan’. Uma combinação perfeita 
alcançada por uma combinação de funcionalidade e design. O segredo é 

cores e detalhes. Foto: Express Küchen



2. AS RAÍZES DA DIFERENCIAÇÃO

Dada a tendência atual para o uso de 
cores mais escuras, os fabricantes de 
equipamentos de cozinha estão usando 
cada vez mais o cinza e o preto para 
equipamentos, pias e torneiras. O mesmo 
vale para os tons metálicos de uso 
generalizado. Agora há uma conveniência  
inteligente no setor de equipamentos. 
Assistentes de controle e aplicativos  para 
celular estão em uso cada vez maior para 
realizar ou programar funções da casa. No 
entanto, na cozinha, a bancada continua 
sendo o destaque do design. Os designs 
da bancada seguem os padrões frontais 
populares com pedra, tons de cinza e 
marrons,  combinados com madeira, 
Terrazzo ou mármore de Carrara de cor 
clara continuam em alta para cozinhas.

de membrana biônica. Foto: Franke 
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‘Downline’ é um campo de indução com um extrator da Berbel e um 
best-seller premiado. Uma das principais características é o motor 

pelo ar. Foto: Berbel 

O ‘Nikola Tesla Libra’ da Elica é pioneiro no mundo com 
função de pesagem integral. A grade também pode aceitar 
panelas quentes enquanto os ingredientes são adicionados 
na quantidade exata necessária. 

A exposição da geladeira-freezer ostentava o 
'Active Quattro' de quatro portas de Bauknecht 
com três zonas de temperatura para frescor 

Blanco tinha uma variedade de pias e pias em um novo estilo de 
concreto de sílica-granito e designs modernos. Foto: Blanco 



3. JOGOS DE LUZ POÉTICA

Originalmente, a principal tarefa da iluminação interior era simplesmente 
iluminar uma sala, mas a iluminação há muito adquiriu funções adicionais. 

edifício e seus arredores imediatos. Um bom exemplo é a forma como a 
iluminação Nimbus foi usada no projeto da Câmara Municipal de 
Tübingen. A Häfele adquiriu recentemente a Nimbus, uma empresa 

que os clientes da Häfele em todo o mundo agora têm acesso direto a 
todos os aspectos das habilidades de contratação de móveis. Além das 

negócios de iluminação agora incluem recursos técnicos inovadores, 
como o ‘Plug & Light-System’ magnético da Axolight. Além disso, os 
fabricantes procuram fazer uso de materiais ecologicamente corretos que 
não sejam uma ameaça ambiental. 

Steng Licht mostra seus pontos fortes quando se trata de design 

novo sistema de iluminação ‘Polystructure’. Foto: Steng Licht 

ILUMINAÇÃO - DESIGN



Parece couro, mas na verdade é feito de 
folhas de palmeira: a lamparina ‘Couro’ 
da Let’s Pause. Foto: Vamos Pausar

Luz usada como âncora emocional: estas ‘almofadas de iluminação’ da Nimbus são feitas em cores 
diferentes: ‘Soft Moss’, ‘Vineyard’ e ‘Nightfall’. Eles foram instalados na prefeitura regional de Tübingen e 
se harmonizam com as cores dos prados de Mühlbach adjacentes. Foto: Roland Halbe

‘Ayno’ é a primeira lâmpada Midgard 
desde 1950. Esta família de lâmpadas 
LED foi projetada por Stefan Diez e 
Lina Fischer. As lâmpadas são feitas 
de três tipos de materiais, os quais 
podem eventualmente ser totalmente 
reciclados. As lâmpadas não 
requerem ferramentas para montagem 
ou desmontagem pelo usuário. Foto: 
Midgard 



Revolucionário: projetado em conjunto por Axolight e Insta, 
o ‘Liaison’ tem um sistema ‘Plug & Light’ que acopla 
elementos individuais magneticamente. Foto: Axolight .

O ‘Trapeze Triplette’ parece diferente de todos os ângulos e 
foi projetado por Jette Scheib para Oblure; os elementos 
segmentados podem ser girados 360 ° cada. 



COR TENDÊNCIA

MUDANÇAS ESTRUTURAIS

CORREÇÃO ECOLÓGICA

4. CONTROLE DE LUZ INTELIGENTE 

Se os funcionários não se sentem muito bem, 

trabalho, a causa pode ser encontrada em um 
ambiente de trabalho ruim. Além da iluminação, 
existem outros fatores relevantes, como 
temperatura ambiente ou umidade relativa, que 
podem afetar a produtividade humana. Isso 
torna ainda mais importante o uso de sistemas 
digitais que melhoram o clima interno. Signify é 
líder mundial em iluminação e lançou o novo 
pacote de sensor IoT da Philips acoplado ao 

API abertas. Estes registram e processam 
dados ambientais. O plano de iluminação está, 
portanto, integrado com as tecnologias 
inteligentes cada vez mais encontradas em 
sistemas de edifícios automatizados. Aqui, a 
tendência agora é para produtos integrados 
que automatizarão muitos dos sistemas e 
funções de gerenciamento de edifícios e 
energia. De grande importância para o usuário 
é que a operação seja simples e evidente.

O novo pacote de sensores da Signify pode monitorar a ocupação da 
sala, o número de pessoas, a temperatura ao nível da mesa e em outras 
partes da sala, o nível de ruído, a luz do dia e a umidade relativa. Os 
sensores podem ser conectados por bluetooth para facilitar o 

ILUMINAÇÃO - DESIGN



Para arquitetos e construtores de casas, o Dovit possui um sistema de 

sistema de plataforma inovador com um servidor de integração híbrido 
especialmente desenvolvido que conecta as unidades de sistemas do 
edifício, independentemente do protocolo de link ou fabricante. Foto: Dovit.

Os usuários podem regular o nível de luz ao girar um 
botão usando a intuitiva ‘Unidade de controle Biolux’ 
da Ledvance. Existem cinco modos à escolha: 
'Relaxar', 'Criar', 'Natural', 'Focar' e 'Aumentar'. Foto: 
Ledvance.



Bernard Osann projetou a lâmpada ‘Neo’ para Nemo, pela qual o fabricante 
recebeu o prêmio Wallpaper * Design Award 2020. Este suporte de 
lâmpada LED tem dois membros curvados altamente reduzidos. A lâmpada 

contato entre a parede e o chão são almofadas de silicone para que a 
lâmpada permaneça devidamente segura. Foto: Nemo

A série Esylux ‘ELSA-2’ tem down-lights para Dali e 230 V junto com um 
sensor integrado que detecta presença ou movimento. A variante de 

energética. Alternativamente, a versão Dali pode ter uma função switch-dim 
operada por um simples switch. Foto: Esylux



5. REDUÇÃO DE RUÍDOS

Estudos mostram que, em média, a cada três minutos um 
funcionário de escritório é distraído do trabalho por causa de 

não perder a calma. Claro, a outra solução é uma porta para 
evitar ruídos indesejados ao tentar se concentrar em um 
trabalho difícil ou usar o telefone. Por esse motivo, alguma 
forma de atenuação de ruído é essencial em um escritório de 

e sem desconforto excessivo. Obviamente, isso também é 
melhor para os negócios da empresa. 

O mundo está cada vez mais cheio de barulho. Onde quer 
que você esteja, de manhã à noite, o escritório é 
bombardeado por sinos, assobios, cliques e estrondos. A 
cada minuto há o ping anunciando a chegada de outro e-mail 
ou mensagem de texto, melodias de smartphones 
retumbantes, conversas de celular ouvidas e indesejadas ou 
troca em voz alta de comentários ou mensagens entre 
colegas adjacentes. Freqüentemente, é difícil encontrar um 
canto tranquilo para trabalhar; mas em um ambiente de 
escritório isso pode ser essencial porque, caso contrário, a 
longo prazo haverá um declínio na concentração e na 

permanente de ruído de fundo tem um efeito prejudicial sobre 
nossas células cerebrais, embora possamos tentar ignorar 
sons indesejados. No entanto, se o ruído for mais ou menos 
permanente, nos piores casos pode resultar em doença física 
ou mental a longo prazo. A pesquisa mostrou que o ruído na 
faixa de 60 a 65,4 dB é prejudicial à saúde.

O DV300-Colibri da Key Design for DVO é uma coleção de objetos que 
absorvem o ruído, para reduzir os níveis de ruído em um ambiente 
barulhento.

OFFICE TRENDS



Estudos mostram que, em média, a cada três minutos 
um funcionário de escritório é distraído do trabalho por 
causa de algum tipo de ruído. É preciso paciência e 

solução é uma porta para evitar ruídos indesejados ao 
tentar se concentrar em um trabalho difícil ou usar o 
telefone. Por esse motivo, alguma forma de atenuação 
de ruído é essencial em um escritório de plano aberto 

desconforto excessivo. Obviamente, isso também é 
melhor para os negócios da empresa. 

Bons exemplos são móveis estofados ou salas de estar 
que também podem servir para formar ilhas de 
comunicação dentro da sala. Células de retiro variáveis 
para trabalho altamente concentrado, longas conversas 
telefônicas ou reuniões são uma grande vantagem. Da 
mesma forma, portas e painéis piso/teto são usados 
com frequência, para uma grande sala ser subdividida 
rapidamente em alguns momentos conforme necessário, 
ao mesmo tempo fornecendo uma tela visual e acústica.

Em termos simples, quanto menos ruído, melhor para a 

trabalhadores de escritório. No longo prazo, isso também 

Acústica encontra arte. FINDEISEN 
oferece duas obras-primas de Mondrian 
como painéis acústicos de alta qualidade

uso em diferentes locais: a nova linha 
lounge ‘Reef’ da Dauphin atua como uma 
tela de som e está disponível em tecidos 
de lã de cores diferentes

A coleção acústica da Création Baumann tem três novos tecidos que 
regulam e absorvem o som: ‘Sinfoniacoustic’, ‘Megacoustic’ e ‘Silent light’.



Os tecidos acústicos da Drapilux reduzem a 
intensidade e evitam a propagação do som

Os 'ArtPanels' de absorção de som da Incatro servem como 
suportes de imagem e trazem um pouco de cor para o 
escritório. 

Climatex - a nova marca da Jab-Anstoetz - são têxteis desenvolvidos especialmente para uso em 
móveis por contrato. Esses tecidos inovadores são projetados especialmente para promover 
estabilidade de temperatura, regular a umidade e combinar uso robusto com longa vida útil. Além 
disso, graças à sua estrutura, absorvem o ruído



6. PROJETO: K-PLUS KONZEPT

O "jardim de inverno" com sofá pendurado 
e bolas de equilíbrio. As plantas de interior 
melhoram o clima interior.

Você não precisa ir para a cidade grande para encontrar boas ideias para design de interiores de 
escritórios; eles também podem ser encontrados em centros regionais como Gelsenkirchen, na 
Alemanha. Com sede em Düsseldorf, o estúdio criativo Kplus Konzept projetou e realizou o 
‘Projekt Freiraum’ (‘Projeto Espaço Livre’) para a sede do gerente de imóveis residenciais 
Vivawest. Suas instalações têm uma vista panorâmica sensacional do distrito de Ruhr na 
Alemanha. Os funcionários da Vivawest estão no centro de uma transformação digital de seus 
negócios. O design geral dos novos escritórios, que coloca os funcionários no centro do 
conceito, ganhou o prêmio futuro DW-Zukunftspreis (Real Estate) 2019.

A Vivawest é uma incorporadora e 
administradora de imóveis para milhares de 
casas alugadas na área entre Düsseldorf e 
Colônia. A empresa está sediada nas 
instalações da antiga mina de carvão 
Nordstern. Ela administra aproximadamente 
120.000 residências na Renânia do 
Norte-Vestfália e tem mais de 2.000 
trabalhadores, o que a torna um dos maiores 
empregadores da região. A Vivawest agora 
ocupa escritórios recém-reformados e 
redesenhados no 16º e 17º andares do antigo 
prédio industrial, de onde os funcionários têm 
uma vista espetacular do Distrito de Ruhr. Os 
escritórios foram redesenhados e reformados 
pelo Düsseldorf Studio Kplus Konzept.

Os funcionários de escritório agora têm muito 
espaço com áreas projetadas individualmente 
para promover a troca de informações e 
networking. O resultado é que respostas 
tangíveis podem ser desenvolvidas e testadas, 
para pontes interdisciplinares e hierárquicas 
que proporcionarão uma transformação digital 
bem-sucedida do negócio.

Isso requer trabalho de equipe modular, zonas 
de trabalho em grupo, espaço para "reuniões 
em pé", áreas para visualização analógica e 
multimídia de tarefas de desenvolvimento, 
salas fechadas para indivíduos ou pequenos 

Vivawest é Claudia Goldenbeld. Ela disse: “Ao 
criar espaços livres adicionais equipados com 
as tecnologias mais recentes, oferecemos aos 
funcionários um lugar onde eles possam 
trabalhar criativamente em projetos e 
problemas futuros, em uma atmosfera sem a 
agitação diária de um escritório”.

OFFICE TRENDS



Markus Kratz é o presidente-executivo da Kplus Konzept. Ele 
disse: “As rotinas de escritório de estilo antigo estão sendo 
substituídas porque há uma necessidade de agilidade mental 
e a capacidade de transcender os processos hierárquicos. As 
empresas com foco no futuro precisam de instalações 
adequadas com locais de trabalho que promovam 

criatividade e comunicação. A empresa deve motivar seus 

guerra contínua para recrutar as melhores pessoas e devem 
fornecer um local e ambiente de trabalho de alta qualidade. ”

Markus e Bettina Kratz lideram o estúdio Kplus Konzept. Eles 
criaram uma atmosfera interior muito especial e um ambiente 
para atender a diferentes necessidades, utilizando cores, 
materiais e luz. Seus dispositivos incluem cadeiras de balanço 

plantas internas, um terraço mobiliado e um jardim de inverno 
onde a equipe pode respirar fundo e relaxar por alguns 
minutos. Há também um lounge aconchegante com lareira, 
adequado para pequenas reuniões, coaching e mentoria, para 

parceiros de negócios.
Tudo aqui é sobre rodízios, dobra-se quando necessário, é 
encaixado e empilhável. Até as mesas podem ser dobradas e 
guardadas em alguns momentos, se necessário. Luzes guia 
coloridas de estilo avião no piso conectam todas as salas, 
tornando extremamente fácil para os visitantes encontrarem o 
caminho. Os escritórios da Vivawest têm uma vista espetacular 
do 16º e 17º andares, cujas janelas exibem manchetes ao 
nível dos olhos e códigos QR com informações sobre os 
projetos da empresa.

O terraço mobiliado faz parte do "jardim de 
inverno".



Assentos com terraço no ‘home cinema’; um bom lugar 
para apresentações, discussões e workshops.

A sala de ‘lareira’ era decorada com estofados, tapetes e uma imitação de 
lareira quase silenciosa (a vapor). 

As manchetes e os códigos QR nas janelas panorâmicas fornecem 
informações resumidas sobre os projetos de desenvolvimento e 
gestão imobiliária da Vivawest. 

As guias de luz do piso tornam mais fácil para 
os visitantes encontrarem seu caminho. 



7. O SOM DO SILÊNCIO

Zonas calmas são necessárias para fornecer 
espaço para aqueles que precisam se 
concentrar em um trabalho, mas que, no 
entanto, devem permanecer acessíveis para o 
contato diário com outras pessoas no escritório 
- esta é a resposta dada por ‘Space M’ da Mute 
Design.
“Por muitos anos, o escritório de plano aberto 
dominou o design de interiores, mas em muitos 
aspectos isso vai contra a tendência atual para 
o uso de divisórias. No entanto, isso não 

retorno aos escritórios individuais fechados. ”É o 
que diz Paulina Wlodarska, gerente de 
marketing e RP da Mute Design. “Em vez disso, 
existe a opção de permitir que as pessoas 
tenham alguma forma de recinto semiaberto ou 
retiro, que ainda permite a integração, o trabalho 
em equipe e a troca de informações”.

O ‘Space M’ da Mute Design oferece um refúgio tranquilo no 
espaço de trabalho dentro de um escritório de plano aberto. 
Minimalista e intransigentemente multifuncional: a altura da 
mesa é ajustável para diferentes usuários. Trabalhar no Space 
M é um prazer graças à abundância de luz, boa ventilação, 
alta absorção de som e um design atraente.

OFFICE TRENDS



mantendo ao mesmo tempo um ambiente de 
trabalho prático e agradável. Essa foi a tarefa 

em produtos que isolam e absorvem o ruído. Uma 
delas é a cabine ‘Space M“, que vem em 
tamanhos diferentes. O menor é projetado para 
acomodar uma única pessoa, enquanto outros 

um. 

Além de excelente função e design exclusivo, o 
Mute Design’s Space M é feito apenas de 
materiais de alta qualidade com as melhores 
características de absorção de som. O resultado 

melhor bem-estar para o trabalhador de escritório. 
www.mute.design



8. COR TENDÊNCIA

Judy Garland saltou ao longo da Yellow Brick Road para a 
fama e fortuna de Hollywood; e a cor amarela ainda atrai os 
designers com seu brilho do sol e calor. A cor amarela 
atingiu o topo da parada de sucessos e teve um papel 
importante nas coleções de outono e inverno, tanto para 
os produtores têxteis quanto para o comércio da moda. 
Parte da razão é que, em dias sem brilho, o amarelo ainda 
dá aquela sensação de verão, além do fato de que 
combina muito bem com o cinza e o bege - as cores mais 
frequentemente escolhidas para as casas alemãs. O 
amarelo também dá um impulso ao preto e branco.

‘Chaissa’ de Elitis usa marchetaria 
de madeira reciclada real. projetada por Georgina Wright que foi inspirada 

nos padrões de natureza morta do artista Ivon 
Hitchens. 

Os novos tecidos de alto desempenho da Rubelli 
foram feitos para uso interno e externo, ideais 
também para hotéis e navios de cruzeiro.

Com sua textura delicada, o papel de parede 
com estampa de folhas ‘Pacaya Fenugreek’ é 
da coleção ‘Japura’ de Romo. 

TRENDS TÊXTEIS



A coleção ‘Country’ da Saum & Viebahn combina 
o tradicional e o moderno. Os ‘ingredientes’ são 
materiais naturais, emoção ao toque e cores 
caseiras

O kilim ‘Pattern Twin Set’ de Kinnas e de Kvadrat 
é feito de pura lã da Nova Zelândia, feita à mão 
usando o processo de tecelagem plana 
nômade.

Delicados tons de amarelo também estiveram 
em evidência no palco de apresentação de 
tendências da Trevira sob o slogan ‘Avançado + 
Sensível’ na feira Heimtextil. 

A almofada de veludo ‘Wailua’ da Missioni tem 



Não convencional e com garantia de atrair olhares de 
admiração: papel de parede impresso digitalmente 
‘Flowerplaid’ das ‘Walls by Patel’ von A.S. Coleção de criação

‘Patio’ é um material Trevira CS altamente robusto 
desenvolvido especialmente para uso externo pela Kvadrat. 
Ele está disponível em uma variedade de cores vivas e foi 
desenvolvido por Karina Nielsen Rios. 

‘Proof’ é um belo veludo brilhante da Sahco, 
agora disponível nas melhores cores de joias.

. A poltrona aveludada ‘Anita’ é 
da coleção Rubelli Casa. 

Apel escolheu cores e padrões 
novos para a almofada 
reversível para exterior ‘3964’.

Perfeito para um dia de verão: a coleção de 
tecidos ‘Fruits Capsule’ da Marimekko 
apresenta cerejas, morangos e laranjas. 



9. MUDANÇAS ESTRUTURAIS

Para fabricar um tapete ou papel de parede atraente, são necessários 
tantos ingredientes quanto os necessários para cozinhar. Em geral, o chef 
com mais habilidade é aquele que pode combinar melhor os diferentes 
ingredientes, e o mesmo vale para os tecidos. Por exemplo, trabalhar 

proporcionam uma boa aparência e uma alegria ao toque, tornando a 
interação de luz e sombra tão fascinante.

Inspirado pela moda: os tecidos de malha "Appareal" para 
móveis foram desenvolvidos pela Textilstudio Byborre de 
Amsterdã para a Febrik, uma empresa parceira da Kvadrat. 

A estrutura e o design desta tigela de vegetais de aparência 

TRENDS TÊXTEIS



A artista Roswitha Huber criou papéis de parede 
extravagantes para Komar, transcendendo as fronteiras 
entre espaço, pintura, arte e design. Notável!

Revestimento de parede artesanal 
em teca esculpida branqueada da 
marca Élitis

Com sede em Berlim, Ulrich Welter produz 
revestimentos de parede exclusivos, como este 
papel de parede decorado com pequenos cristais.

Vencedor do Prêmio Alemão de Design na 
categoria 'Excelente Design de Produto': tecidos 
da marca premium 'Pivot' da Gebr. Munzert.

Efeitos naturais de tweed: almofadas de Apelt.



‘Platinum’ de Marburg usa cores e estruturas derivadas 
de metais nobres para produzir revestimentos de 
parede de lã de alta qualidade em relevo a quente.

Sempre uma escolha legal: papel de 
parede de aspecto concreto, como 
este da Rasch. 

Outro ângulo sobre o concreto: este design 
incomum de papel de parede é da coleção 
‘Walls by Patel 2’ de A.S. Criação. 

‘Moderna’ é uma coleção de tecidos decorativos 

naturais do Grupo Mark Alexander / Romo, 
combinando designs originais com autenticidade 
cultural. 



10. CORREÇÃO ECOLÓGICA

O movimento Fridays for Future (Sextas-feiras para o Futuro) nos despertou para o fato de que, até agora, nossos esforços para alcançar a 
sustentabilidade têm sido uma gota d'água em uma pedra quente. Grandes mudanças são necessárias se a sociedade quiser redirecionar 
nossas vidas, indústria e negócios para um curso genuinamente sustentável. Não requer mágica porque exemplos de sucesso já existem diante 
de nós; empresas que fabricam produtos ‘bons’ apoiados em processos sustentáveis, com pouco impacto negativo no meio ambiente, que 
podem ser reciclados e / ou totalmente biodegradáveis. Estes são os tecidos do futuro.

Os têxteis podem ser feitos de madeira maciça? Esse é o 

objetivo é combinar uma melhoria no equilíbrio ecológico 
com a aparência soberba da madeira maciça, além das 
vantagens da construção têxtil.

A marca francesa CMO (pertencente à Élitis) usa uma 

 sodicet ,ederap ed lepap omoc sotinob e   sievárud roiretni
decorativos e estofados
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A Organoid anunciou um tapete de lã feito de ervas e 
ervas alpinas genuínas. Aqui em ouro, perfumados e 
cortados à mão no Tirol austríaco, eles são presos a uma 
base ou placa HPL opcional por um agente de ligação 
ecológico.

A busca pela sustentabilidade continua: do designer 
japonês Rikako Nagashima veio o ‘Scrap_CMYK’; esses 
tecidos decorativos para Kinnasand consistem em 100 
por cento de poliéster de garrafas PET recicladas.

Os tecidos feitos de cânhamo não são apenas um dos 
tecidos mais ecológicos - eles também são muito 
robustos, absorvem até 80 por cento da luz ultravioleta e 
têm propriedades antimicrobianas.

O selo Bridge & Tunnel de Hamburgo 
estabeleceu para si o objetivo ambicioso de usar 
o design para mudar o mundo. Ela usa 

produtos como almofadas, tartans e bolsas. 
Ótimo!

De uma forma ou de outra, tudo está ligado ou 
dependente de outra coisa: nossa comida, roupas 
e os materiais com os quais nos cercamos. Mas 
sempre tomamos decisões a favor de coisas que 
são sustentáveis, boas para nós e para o meio 
ambiente? O estilo de vida atenderá às nossas 
expectativas? Essas são perguntas que cada um 
deve responder por si mesmo.



SKAIOpartment 
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"Mais vida por metro quadrado" é um tópico ao qual a Häfele 
há muito se dedica: Com o "SKAIOpartment", dois 
apartamentos modelo prototípos foram criados na primeira 
torre de madeira da Alemanha "SKAIO” em 
Bundesgartenschau, Heilbronn. Em cooperação com o 
desenvolvimento urbano de Heilbronn GmbH, o 
desenvolvedor da SKAIO, especialista internacional em 
tecnologia de encaixe e sistemas de travamento eletrônico, 
mostrará o quão inovadora a Micro Living inteligente pode 
ser hoje. 

Micro living na primeira torre de 
madeira da Alemanha



"Mais vida por metro quadrado" é um tópico ao qual a 
Häfele há muito se dedica: Com o "SKAIOpartment", 
dois apartamentos modelo prototípos foram criados na 
primeira torre de madeira da Alemanha "SKAIO” em 
Bundesgartenschau, Heilbronn. Em cooperação com o 
desenvolvimento urbano de Heilbronn GmbH, o 
desenvolvedor da SKAIO, especialista internacional em 
tecnologia de encaixe e sistemas de travamento 
eletrônico, mostrará o quão inovadora a Micro Living 
inteligente pode ser hoje.

Após o conceito multifuncional de interiores 
"Functionality Cube", a sala de albergues da juventude 
do futuro "Youth Lab" e o micro-apartamento 
"MicroApart 20/30", a Häfele apresenta dois 
apartamentos-modelo, novos exemplos para viver em 
um espaço pequeno.



Com 34 metros de altura, "SKAIO" é o primeiro 
e até agora único arranha-céus de madeira na 
Alemanha. Para o planejamento da construção 
civil do projeto, foi escolhido o escritório de 
arquitetura de Berlim Kaden + Lager, 
especializado há anos em edifícios em 
madeira ou construções híbridas de madeira. 
O assentamento urbano da Heilbronn GmbH é 
a mais antiga associação habitacional ainda 
ativa na Alemanha e é conhecida por apoiar, 
iniciar e promover projetos inovadores. Como 
a Häfele, a empresa aborda cada vez mais 
tópicos socialmente relevantes e desenvolve 
soluções orientadas para o mercado. O 
projeto SKAIO se destaca no contexto da 
exposição da cidade Neckarbogen no modelo 
federal de jardins para tarefas de construção 
comparáveis no futuro.

Juntamente com os dois escritórios de 
arquitetura AAg Loebner Schäfer Weber, 
Heidelberg e LAVA, Stuttgart / Berlin, os 
conceitos foram desenvolvidos em uma série 
de workshops cujas diferentes abordagens 
espaciais são baseadas na experiência em 
produtos 360° da Häfele e nas soluções de 
montagem. Finalmente, a Loebner Schäfer 
Weber conseguiu implementar suas idéias em 
dois apartamentos de 1 e 2 quartos e também 
incluiu as áreas comuns no térreo em seu 
conceito: se necessário, os moradores das 60 
unidades podem dividir seu espaço com o

prestigiado hall de entrada, estendendo a 
convivência para o lounge. O Vis-à-vis está 
escondido atrás de uma porta de vidro fosco 
com quase quatro metros de altura, que é 
movida com segurança e suavidade com o 
encaixe para porta deslizante Slido by Häfele, 
uma grande sala multifuncional. Aqui, os 
moradores podem se conhecer e passar um 
tempo juntos. Além disso, esta sala serve 
como uma "lavanderia" - integra uma grande 
cozinha com área de jantar para festas e 
convidados e um bar, que também pode ser 
usado como espaço de trabalho - por 
exemplo, para dar sentido ao tempo gasto 
lavando no local. "A necessidade de habitação 
para micro-famílias está aumentando. No 
entanto, o espaço habitacional não pode 
crescer na extensão habitual, porque os 
recursos terrestres nas cidades já estão 
escassos. É por isso que conceitos 
inteligentes para micro-apartamentos são tão 
importantes", explica o arquiteto Armin Schäfer 
da AAg. Wolf-Dieter Sprenger, chefe de 
gerenciamento de projetos da cidade de 
Heilbronn, acrescenta: "Com a experiência e 
os produtos da Häfele, fomos capazes de criar 
soluções interessantes aqui em Heilbronn, que 
oferecem a máxima qualidade de vida nos 
menores espaços".



DE UMA ÚNICA FONTE

Desde acessórios para portas de correr e 
sistemas de guias de estrutura até 
iluminação e acessórios para móveis e 
banheiros, os dois apartamentos modelo 
"SKAIOpartment" usam produtos diferentes 
da abrangente gama Häfele. Para reduzir as 
interfaces, toda a tecnologia de montagem 
vem de uma única fonte: os arquitetos 
conseguiram aproveitar todo o seu potencial 
e criar uma qualidade de vida máxima em 
apenas 39 ou 46 metros quadrados de 
espaço.

Os apartamentos-modelo são projetados 
para uma a duas pessoas e convencem 

embutidos projetados de forma inteligente, 
com os quais é possível obter generosidade 

habitantes de Holzriesen, bem como os 
visitantes interessados da BUGA, como 
inspiração para uma vida compacta e 
confortável.

PRODUTOS E SERVIÇOS



O que você mais precisa no micro 
apartamento? Lugar!

Os arquitetos conseguiram dissolver com 
sucesso essa aparente contradição em 
ambos os apartamentos: com hall de 
entrada, sala de estar, sala de jantar, 
cozinha, quarto e banheiro - em um 
apartamento para 2 pessoas, mesmo com 
loggia - os pequenos apartamentos 
possuem todos os elementos de um 
apartamento "normal". Até uma despensa 
pode ser acomodada!

Tudo é organizado de maneira inteligente e 
com economia de espaço: o arranjo 
extremamente compacto dos móveis 
embutidos, que somam impressionantes 14 

os apartamentos têm muito espaço de 
armazenamento para atender às diferentes 

se estende de móveis de armazenamento 
baixo, que também servem como banco, 
sobre unidades de parede até dispensas 
com altura da sala.



A área de estar, jantar e cozinha contínua parece muito generosa: uma janela 
do chão ao teto com três metros de largura e varanda francesa concede no 

fornece bastante ar e brilho e, portanto, uma sensação especial de espaço.



Muitas idéias criativas que tornam a vida em um micro-apartamento tão 
prática só poderiam ser implementadas confortavelmente com os produtos 
Häfele. Por exemplo, uma secretária é integrada à zona de guarda-roupas da 
sala de estar, cuja bancada pode ser expandida, se necessário. Isso é 
garantido por uma alça de secretária de alta qualidade da linha Häfele que 
pode ser carregada até um máximo de 80 kg.

Um elemento deslizante na parede também é uma tela de projeção para o projetor. Os elementos arejados das prateleiras de metal, que podem ser 
movidos para frente e para trás entre a "área da cozinha" e a "área de estar" em guias lineares, servem como armazenamento para o iPad e o livro 
de receitas ou colocam acessórios, copos e pratos em cena. Na área do vestiário, eles são usados como prateleiras práticas para chapéus, lenços 
e bolsas. Graças aos painéis laterais móveis, uma mesa de jantar compacta pode ser rapidamente ampliada para uma mesa para seis a oito 
pessoas. E do sofá de dois lugares há um sofá-cama para um hóspede em pouco tempo. Mesmo com a cozinha totalmente equipada com fogão, 
forno e lava-louças, os planejadores pensaram nos cantos. Com uma pia de dupla face, eles oferecem a máxima liberdade de movimento. 
Acessórios para armários extraíveis, os chamados "pull-outs" tornam toda a profundidade do gabinete convenientemente utilizável. Isso mantém o 
conteúdo do armário limpo.



O quarto no apartamento menor está muito bem equipado. Aqui também 
foram utilizados os acessórios práticos da Häfele. Os utensílios e tecidos 
que economizam espaço agora podem ser arrumados rapidamente nos 
armários espaçosos ao redor da cama e as colchas e travesseiros podem 
ser removidos da vista durante o dia.

Portas de correr práticas, luz nos móveis e muito mais ...

versatilidade para o mobiliário doméstico - com um investimento 

com o sistema de iluminação LED Häfele Loox. Pode criar nuances 
atmosféricas sutis e acentuar zonas individuais em casa. Como iluminação 
indireta integrada aos guarda-roupas embutidos, as tiras LED Loox 
fornecem mais profundidade na sala e o controle regulável individualmente 
para o bem-estar. E na área da cozinha para uma boa luz de trabalho.



No banheiro, o espelho multifuncional da linha 
Häfele Aquasys também oferece 
aquecimento contra embaçamento, 
excelente luz e som confortável via Bluetooth. 
Com os acessórios Slido, as transições entre 
o corredor e a sala ou entre a sala e o quarto 
podem ser equipadas discretamente com 
portas de correr práticas. As maçanetas de 
embutir nas folhas das portas fazem com que 
as portas desapareçam completamente e, 
assim, economizam espaço nos bolsos da 
parede. A porta de vidro com acabamento 
acetinado do corredor garante brilho 
contínuo, enquanto a porta de madeira do 
quarto cria privacidade, mesmo se ainda 
houver pessoas na sala de estar.



NA PRIMEIRA TORRE DE 
MADEIRA NA ALEMANHA

MATERIAS CONSISTENTES

Alumínio, superfícies de madeira reais - vidro branco natural ou translúcido - concreto exposto, revestimentos cerâmicos e pisos de linóleo cinza 
antracito formam o cânone do material do edifício, no qual o design de interiores se integra holisticamente. Dessa maneira, a qualidade de vida máxima 
e a aparência estética são alcançadas em todos os nove andares e no amplo terraço. Os móveis nas áreas comuns são feitos de abeto, nos 
apartamentos, os acessórios são revestidos com facilidade, melamina branca e folheado de madeira real em abeto. Eles reforçam a boa sensação de 
viver em uma casa de madeira sem ser rústico. Os saguões do elevador em cada andar são de concreto branco e exposto. Caixas de luz fornecem 

"Micro Living é um tópico importante com o qual planejadores, fabricantes e o setor imobiliário 
devem lidar de maneira interdisciplinar", conclui Armin Schäfer. "Somente juntos odemos resolver 
a tarefa urgente de criar moradias acessíveis e com economia de espaço. Aqui em Heilbronn, 
essa cooperação funcionou de maneira exemplar.“

Você está interessado em "Mais vidas por m²"?
A Häfele oferece um workshop sobre "Micro Living", no qual os especialistas em hardware 
transmitem seu conhecimento aos projetistas, construtores, operadores e designers de 
interiores interessados no projeto. Entre em contato com o serviço de Atendimento ao 
Consumidor Häfele pelo telefone (41) 3034-8163 ou pelo correio: info@hafele.com.br
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