
Design de Produto: Rack Stazione ganha Prêmio na Movelpar 2007 
Anderson Janke 
 
Um rack desenvolvido para atender às exigências dos consumidores das chamadas Flat TVs 
ganhou a primeira colocação em uma das categorias do 3º Prêmio Design Movelpar. O 
concurso, que tem como objetivo destacar a importância do design na concepção de móveis 
inovadores e funcionais, foi promovido pela Feira de Móveis do Paraná - a Movelpar 2007. O 
rack Stazione, móvel premiado, foi planejado pelo designer curitibano Anderson Janke. O 
produto tem a praticidade e o desenho futurista como características marcantes.  
 
 

 
 
• Em exposição, em destaque e à venda: 
 
 
O Rack Stazione foi anunciado como o grande vencedor da Design Movelpar durante a 
cerimônia oficial de abertura da Feira de Móveis do Paraná, no último dia 11 de março. O 
móvel concorreu com projetos de diversas localidades do país. A comissão julgadora elegeu 
Stazione como o melhor produto considerando os critérios de funcionalidade, proposta 
estética, inovação, viabilidade comercial e industrial. 
 
Stazione foi exposto durante os cinco dias da Movelapr 2007, um dos mais importantes 
acontecimentos do setor moveleiro na América Latina. A feira ocorreu entre os dias 12 e 16 de 
março, no Expoara, em Arapongas. De acordo com Anderson Janke, o evento foi uma 
importante vitrine para seu trabalho. A Movelpar possibilitou sua viagem à Itália no próximo 
dia 16 de abril, onde estará empenhado em divulgar o design brasileiro e exportar o projeto 
vencedor. Também contribuiu com parcerias entre lojas do setor que em breve resultarão na 
disponibilidade do produto à venda.  



 
 
 
• O produto: 
 
 
Qualidade de imagem, economia de espaço, desenho inovador. De acordo com Anderson 
Janke, as vantagens que o consumidor busca nas novas tecnologias de televisores, acabam 
sendo transferidas para as exigências na escolha de um móvel que receba o aparelho. 
Pensando nisso, o Rack Stazione foi desenvolvido com um design ousado, ao estilo high tech; 
com praticidade na utilização, podendo ser adaptado para diversos modelos de aparelhos 
eletrônicos; e com material de alta durabilidade.  
 
• Desenho inovador: 
 
Para gerar harmonia com o design moderno dos mais novos modelos de Flat TVs, Stazione 
adere ao estilo high tech. A forma, com linhas arredondadas e a cor prata, que faz referência 
ao mineral utilizado na produção, dão um ar futurista ao móvel. "Procurei ir além dos rabiscos 
quadrados de engenharia. As linhas arredondadas, além de expressarem leveza, fogem dos 
desenhos convencionais de racks", declara Anderson Janke.  
 
• Praticidade e funcionalidade: 
 
Na visão de Anderson Janke, se uma das vantagens das chamadas Flat TVs é justamente a 
praticidade, um rack que abrigue esses aparelhos não poderia ser diferente. O designer explica 
que Stazione pretende ser funcional em diversos aspectos; na estrutura, na montagem, no 
transporte. 
 
Em sua estrutura, o rack possui hastes de aço trifilado para sustentar DVDs e outros aparelhos 
eletrônicos. As hastes possuem adaptadores que são moduláveis para suportarem variados 
tamanhos de aparelhos. "Suas pás que deslizam pelo eixo reservam espaços adequados à 
usabilidade do móvel, então qualquer equipamento vai se adequar de uma forma justa", 
explica o designer. 
 
• Matéria-prima como diferencial para a qualidade: 
 
A madeira, habitualmente utilizada para a produção de racks e estantes, em Stazione é 
substituída por um mineral. O minério de ferro que, de acordo com Anderson Janke, além de 
contribuir com a durabilidade do produto, salienta sua aparência. "O Brasil tem uma das 



maiores reservas mundiais de minério de ferro e, o material, por suas propriedades, 
possibilitou um desenho impactante", declara Janke.  
 
O designer também destaca que a magnitude e flexibilidade do aço cromado, soldas e encaixes 
utilizados na produção do rack, auxiliam para que ele se torne um móvel de fácil limpeza e 
montagem. Constituído de uma cruzeta central, quatro canos curvos, oito hastes de aço 
fixadas por parafusos e um tampo de acrílico, o rack se torna firme e seguro para sustentar 
uma TV de até 50 polegadas, DVD e demais aparelhos de tamanhos variados. 
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