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MANHATTAN  JESSE  I  Llibreria de mirada impactant dissenyada per Bartoli Design. Els estants i les varetes separadores estan fabricades 
amb ferro natural i vernís transparent, i els separadors de fusta estan disponibles en roure fosc, noguera i pintura mat o brillant. 

SCRIGNO  EDRA  I  Els germans Campana, després de l’èxit obtingut amb l’armari Scrigno, l’han  versionat en altres mobles. La còmoda està 
realitzada en fusta contraxapada i coberta amb miralls de diferents formes tallats amb làser. Està  disponible en daurat, platejat i vermell.

GREGG  fOSCARINI  I  Ludovica i Roberto Palomba dissenyen una 
llum de peu amb dues alçades diferents que poden disposar de di-
fusor gran o mitjà, obtenint quatre diverses solucions. El peu està 
construït de poliuretà lacat i el difusor és cristall bufat setinat.

PALETTE  NODUS  I  Sophie Lachaert treu de context la paleta del 
pintor i dissenya una estora amb 266 colors en llana de Nova Ze-
landa, tallada a mà per obtenir l’efecte de baix relleu amb la finalitat 
de reproduir la barreja de colors i els seus coàguls.

LEONARDO  MORELATO  I  Marco Ferreri es basa en el projecte del 
pont autoportant de Leonardo Da Vinci pel disseny de la taula que 
du el nom del gran mestre. Amb el mateix sistema, la construcció 
s’aguanta només per les conjuntures i la força de la gravetat.

SEMJASE  LUCENTE  I  Tecnologia, disseny i poesia van ser els 
paràmetres de Sandro Santantonio per dissenyar Lucente. La forma 
en arc permet una il.luminació molt ample gràcies al capçal que és 
regula i s’orienta amb un element de fulla de metall envernissat.


