
Egito explora novas opções de design com DuPont Corian® 

A mesa "Nilo sem Fim" por Karim Rashid  

Um consórcio de empresas de design de interiores do Egito, que também inclui a Amr Helmy 
Designs, reuniu-se para criar a marca "República de Design do Egito", voltada para o 
desenvolvimento de soluções que combinam a criatividade egípcia com as mais significativas 
tendências internacionais de design.  

 

 
Inovação no conceito de mesa e assento 

 

Dentro deste projeto, o designer Karim Rashid criou a mesa "Nilo sem Fim", da Amr Helmy 
Designs.  

Esse novo design, ainda que inspirado no passado, está longe dos conceitos convencionais de 
mesa e assento. Estão recombinados em uma solução original e contemporânea, contando 
com a ajuda da flexibilidade de formas de Corian®.   

A criatividade egípcia é profundamente enraizada em milênios de contexto cultural e carregada 
de uma grande expressão artística. Com a mesa "Nilo sem Fim", Karim Rashid estabelece uma 
ligação com essa tradição: inspirado pelo fluxo lento e perpétuo do rio Nilo, cria uma solução 
caracterizada pela forma sinuosa e sedutora e um fluxo de linhas harmoniosas que capturam o 
olhar em diversas perspectivas.  

A pureza do Corian® (na cor Glacier White) oferece uma clareza luminosa às linhas da criação 
e enfatiza sua elegante e inovadora estrutura. O material comunica visualmente uma 
impressão de fluidez e harmonia, dando forma a um diagrama de volumes e linhas 
infinitamente entrelaçados. 

Dados técnicos: 78 cm de altura, 180 cm de largura e 210 cm de comprimento, 4 cm de 
espessura. Base de madeira reforçada por uma estrutura de aço. 

A mesa está comercialmente disponível em todo o mundo na Amr Helmy Designs.  



 

Sobre Karim Rashid 

Karim Rashid é design nos segmentos de produtos e interiores, moda, móveis, iluminação e 
arte. Nascido em Cairo, com ascendências egípcia e inglesa e criado no Canadá, Karim vive 
atualmente em Nova York. É conhecido por levar sua sensibilidade democrática de design às 
massas. Criando designs para um variado grupo de clientes, de Umbra a Prada, de Miyake a 
Method. Ele está mudando radicalmente a estética do design de produtos e a natureza da 
cultura de consumo. 

Mais informações: office@karimrashid.com, www.karimrashid.com  

Sobre a Amr Helmy Designs - A Amr Helmy Designs trabalha com o design de "Cozinhas 
D.N.A." desde 1980 (cozinhas com herança arquitetônica genética com influência de diversas 
culturas do mundo). Seus projetos de cozinhas são vendidos e utilizados em várias partes do 
mundo, incluindo países como Dubai, Estados Unidos, França, Canadá, Japão, Noruega, Grécia, 
Alemanha, nações do Golfo e outras.  

Informações: Reem Ali Azzam (gerente de comunicação, departamento de marketing), Debag 
Interiors (Amr Helmy Designs) 

reem.azzam@amrhelmydesigns.com, www.amrhelmydesigns.com. 

Sobre o DuPont Corian® - Produto exclusivo DuPont, o Corian® (www.corian.com.br) é usado 
em diversos tipos de aplicações e segmentos, como hospitais, laboratórios, bares, 
restaurantes, espaços públicos e lojas, bem como em cozinhas e banheiros residenciais, 
móveis, iluminação e objetos de decoração. É uma superfície sólida não porosa, resistente a 
manchas, fácil de limpar e de manter, durável, renovável e que pode ajustar-se a qualquer 
projeto. 

Sobre a DuPont 

A DuPont é uma empresa de ciência. Fundada em 1802, coloca a ciência para trabalhar na 
criação de soluções que tornam a vida das pessoas melhor, mais segura e mais prática. Com 
operações em mais de 70 países, a companhia oferece ampla variedade de produtos e serviços 
inovadores para mercados como agricultura, alimentação, casa e construção, comunicação e 
transporte. 

 



Corian® é marca registrada de E.I. DuPont de Nemours S.A. Só a DuPont produz Corian®. 
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