
1 Bolsa Damier Optic Resille Jaune, de couro bordado  
com lantejoulas sobre base transparente, 17 x 16 x 10 cm,  
da Louis Vuitton, R$ 7.500 2 Bandejas Ávila, edição limitada, 
de MDF revestido com pastilhas de chifre, 40 x 4 x 40 cm  
a maior, e 32 x 4 x 32 a menor, da Saccaro, preço sob consulta  
3 Poltrona Circo, de tubos de aço e revestida com tecido  
100% algodão, 73 x 61 cm de diâm., design Peter Maly,  
da COR, preço sob consulta 4 Almofada Flores, de gabardine 
soft com impressão digital e suede, 44 x 44 cm, da Juliana 
Curi, R$ 72 5 Aparador Dama, de madeira de demolição 
pintada, 1 x 0,78 x 0,50 m, design Sônia Infante, da Arteiro,  
R$ 1.650 6 Prato raso de porcelana, da coleção Cactus,  
27 cm de diâm., da Missoni Home, na Domme, R$ 8.147  
o jogo de jantar com 24 peças 7 Mesa lateral Chess,  
de madeira e aço, com laca de alto brilho, 40 x 60 x 40 cm, 
design Front para Moooi, na Novo Ambiente, R$ 5.332  
8 Manta de tricô com desenho geométrico, 100% acrílico, 
1,30 x 1,75 m, na Theodora Home, R$ 299 9 Ovo decorativo, 
de madeiras muiracatiara e maropa marchetadas,  
28 x 18 cm de diâm., design Virgílio Moura, na Arquivo 
Contemporâneo, R$ 600 10 Tecido de algodão e viscose,  
de origem inglesa, 1,37 m de larg., da Romo, na Celina Dias, 
preço sob consulta 11 Luminária de mesa Ryoan-ji, com base 
de latão pintado e cúpula revestida com papel shoji, 20,32 x 
30,48 cm, design Douglas Coupland, da SwitzerCultCreative,  
preço sob consulta l

Febre na moda, a estampa de jogo de damas 
estende sua inFluência ao design.  

geometrias coloridas ou em preto e branco 
tomam peças que vão modernizar o décor

Por AnA Montenegro
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| veja mais em www.casavogue.com.br | 
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estilo inspiração


