
Arqueologia industrial

O conserto pode atingir três processos:
Corrigir defeitos da espuma, trocar molas e colo-
car mais algodão em colchões de molas; e ainda

mudar a forração e medidas.
Para os responsáveis da TOK SPUMA

COLCHÕES, a reforma é uma boa opção,
porque às vezes a pessoa compra um
colchão novo, gasta dinheiro e não se

adapta como no colchão velho.
Segundo eles o colchão de molas, tão

desprezado por alguns, é o mais indicado,
pois oferece melhor anatomia, conforto e

menos probabilidade de causar danos à coluna, por
ser bem mais anatômico e indicado por ortopedistas. E

falando em conforto, para sua melhor comodidade a TOK SPUMA COLCHÕES
reforma seu colchão em apenas 8 horas com grande perfeição.Colchão sob medida em até 48 horas

Temos também colchões novos, todas as marcas,
nacionais e importados e conjuntos Box Spring! Tel.:2693-2448

N Ã O  J O G U E  F O R A  S E U

COLCHÃO VELHO
Uma boa faixa da população,
que tem um colchão antigo
e de excelente qualidade,

não se adaptaria com a safra
de colchões atuais, que

diminuiu muito em qualidade...

ANTES

DEPOIS

Consulte-nos

www.tokspuma.com.br

l
Pendentes de

latão polido,

do cipriota

Michael

AnastassiadesU
ma declarada paixão por tec-
nologias pioneiras levou o
designer Michael Young –
britânico baseado em Hong
Kong – a mergulhar fundo na
tradição industrial asiática.
“Na China encontrei condi-

ções ideais de produção: além de contar com
técnicos altamente qualificados, indústrias
centenárias, algumas em vias de desativação,
me garantiram acesso a tecnologias hoje raras
e altamente inspiradoras”, comenta Young,
para quem o design é, antes de tudo, uma arte
industrial. “Só vejo sentido em trabalhar na
produção em massa.”

Foi durante o desenvolvimento de uma
cadeira para sua marca, a eoq, que ele se depa-
rou com um processo de extrusão de alumí-
nio de mais de 200 anos, originalmente em-
pregado na produção de componentes para
máquinas pesadas. “Senti na hora que deve-
ria empregá-lo na criação de luminárias”, con-
ta o designer. Nascia assim Bramah: um pen-
dente com aparência de vidro e cúpula forma-
da por 100 delicadas barbatanas, capaz de pro-
duzir condições de fato especiais de brilho e
reflexão luminosa.

“Percebi que se eu pudesse captar as habili-
dades de engenharia empregadas pela indús-
tria local e traduzir esse manancial de conhe-
cimentos em profundidade, poderia projetar
objetos de qualidade inimaginável, a preços

Processos tradicionais e materiais alternativos desenham as luminárias apresentadas em Londres
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mais acessíveis e, o que é melhor, de forma sus-
tentável”, argumenta Young, que salienta ainda
a performance superior do alumínio quando
comparada a outros metais. “É o menos tóxico,
mais abundante e reciclável dos metais.”

Igualmente empenhado em lançar mão de
antigas técnicas na produção de objetos contem-
porâneos, o designer Tom Dixon apresentou
em Londres sua mais nova coleção de penden-
tes, a Lustre, de peças feitas à mão em uma anti-
ga olaria estabelecida na Holanda há mais de
cinco gerações. Como destaque, o extraordiná-
rio acabamento metálico das peças, obtido por
meio de um esmalte secreto que mescla mine-
rais e metais preciosos. “O efeito final lembra
manchas de óleo na água”, afirma Dixon.

Assim como nas luminárias de Young e de
Dixon, artefatos capazes de oferecer acabamen-
tos irreproduzíveis ou efeitos de iluminação
realmente únicos parecem ter sido o foco das
preocupações dos light designers que participa-
ram do Festival de Design de Londres este ano.

c
Pendente da

britânica Curiosa

& Curiosa, na

Tent. Ao lado,

luminárias

do irlandês

David Irwin para

a Deadgood, na

100% Design.

Na mesma

feira estavam

as mesas

laterais, com

iluminação

acoplada, do

coreano Song

Seung Yong e a

luminária que

combina vidro e

bambu do grupo

Pinyen Creative,

de Taiwan
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c
Pendente

Bramah, de

Michael Young,

de alumínio.

À dir., peças

de Tom Dixon,

feitas de

cerâmica com

acabamento

metalizado.

Abaixo, o

pendente de

tela metálica

Slingerlamp,

do holandês

Richard

Hutten, na

Designjunction.

Ao lado dela,

pendentes

Etch, também

de Dixon

l
Do estúdio

Aditi, pendente

de cerâmica.

Acima, de

concreto,

peças da

coleção

Portland,

com luzes

coloridas, da

Innermost.

Ambos

na

designjunction

c
Pendentes

de vidro da

canadense

Bocci. Abaixo,

de vidro,

Valentine,

criação de

Marcel

Wanders

para a Moooi.

E detalhe

do interior

trabalhado

da peça

Não importando se a sensação de exclusividade
seja decorrência de imperfeições próprias a ca-
da material – como no caso da madeira, do con-
creto ou do vidro soprado – ou tenha sido resul-
tado de sofisticados processos de fabricação.

“Enquanto na linha Lustre meu desejo foi
chamar a atenção para o objeto, para sua aparên-
cia única – já que é impossível prever o efeito do
esmalte sobre a faiança –, nos pendentes Etch
Shade o grande diferencial é a qualidade da luz
produzida, obtida por meio de uma chapa metá-
lica perfurada por meio de um processo utiliza-
do na fabricação de componentes eletrônicos.
Não propriamente a luz, mas a intricada massa
de sombras que emana da luminária”, pontua
Dixon. / MARCELO LIMA
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Text Box
Fonte: Casa, ano 8, n 417, p. 22-24, 7 a 13 out. 2012.




