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AGENDANEWS

Sou, moi corect, covorul novigotor, din

moment ce Soil pore inspirot de o ombor-

cqliune cu pdnze. Este cel moi nou
proiect ol designerului itolion Lucq Nichet-

to, core ,,recidiveozó" ostfel în colobo-
rqreo cu componio Nodus, speciolizotó

în producereo covoorelor, cu lehnologii

SAIL este lucrot monuol, în Nepol, din lànó, în 4 vori-
onle de culoore gi 3 dimensiuni; perioodó de execufie:

3 f uni, din momentul comenzii, www.nodusrug.il

si moteriqle irodiiionole, ortizonole, dor

9i cu design novqtor. Covoorele Nodus,

desenqte de designeri celebri în întreo-

go lume, sunt produse în oteliere din

Nepol, Pokiston, Indio, Turkmeniston,

Chino si Turcio, 100% monuql, exclusiv

de comondó.

Itolieniide lo Colombo iou
foorte în serios problemo
mdnerelor. Do, o clonlelor,
butoonelor, borelor fixe si

mobile siq oricóruiolt
obiect core te oiutó, ei, bine,
só deschizi uso.

Nu te-oifi gdndit
niciodotò có o clonló
e o chestiune de
design gitehnologie,

ior, în finol, de ortò ?

Moi uitòJe o dotó lo
oceste modele, nou-
noule, din colecîìo
Colombo 2009: lSY,

design Luto Bettonico
9i Gioncorlo Leone;
TWIST, design
Tteom3.
www.colombodesìgn.it

LIMITATE
Coufi piese de design în producfie de

serie micó, foorte noi gifoorte rore?

Atunci www.gnrS.biz (Generote !) o fost

creot speciol pentru tine. Printre piesele

de pe site se numóró 9i oglindo ,,Feel

Good" ori comodo,,Full Moon",
ombele design Solirios Popodopoulos,

ombele reolizote cu qceeqsi tehnologie

ce implicó imprimoreo cu ELI (Eco Light

I nside). Moteriolul, luminiscent, ecolo
gig dezroltot chior de designer, foce co

mesoiul sou desenul só continue só

lumineze dupó lósoreq întunericului.
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SERII
FOARTE

O VIATÀ ANII BUNÀ
Pentru oroge 9i pentru cei core locuiescîn oro$e.

Asto propune o echipó de ortigti belgieni, Kotleen

Vermiersi Ronny Heiremons,împreunó cu biroul

de qrhitecturó 5l N4E. Primul proiect: lronsfor-

moreo zonei-icon o orotului Bristol, fostul depozit

Arnolfini, într-un centru rezidenliol cu oportomente

de lux, bói termole de inspirolie bizonlinó si o

gródinó publicó englezeoscó, pluso bibliolecó si

un lobby impresionqnt. Toqte reunite sub numele

de ,,The Good Life Collection". Proiectul ridicó

designul gi stiluldeviotó contemporon lo rong de

onó. www.theg ood lifecol I ecfi o n.co m

nàswfe cu

lîehtru
t4 /t/ W. serr6 | u hg6.c0 n ; w h/ t /.
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