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AR CONDICIONADO COM
UMA ESTÉTICA QUENTE
E UM ESTILO FRESCO

ACIMA: DAIKIN EMURA COM ACABAMENTO DE ALUMÍNIO TRATADO
A JACTO DE AREIA À
ESQUERDA: DAIKIN EMURA COM ACABAMENTO BRANCO CRISTAL MATE

FORMA E
FUNçÃO

A unidade de ar condicionado mural Daikin Emura da Daikin é uma fusão notável de design
icónico e excelência de engenharia. O seu perfil ultra fino e acabamento elegante em branco cristal
mate ou alumínio tratado a jacto de areia significam que irá complementar qualquer interior
elegante. E é certo que a boa aparência não compromete o desempenho. Concebido na Europa para
os climas europeus, pode confiar no sistema Daikin Emura para criar a melhor zona de conforto
durante todo o ano.
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O DESIGN EUROPEU CHEGA À DAIKIN
O sistema Daikin Emura foi concebido
para ser montado num ponto elevado
da parede, para uma distribuição óptima
do ar e funcionamento silencioso. E é
tão fácil de utilizar como de instalar e
manter. Igualmente importante, a sua
classificação "A" para eficiência
energética torna-a tão atractiva em
termos de custo como de estilo. A
unidade Daikin Emura representa uma
combinação perfeita de estilo e
substância, forma e função,
aquecimento inteligente e
arrefecimento eficiente.
O sistema de ar condicionado Daikin
Emura é uma unidade split, que consiste
numa unidade exterior e numa unidade
interior. A unidade exterior pode ser
EQUIPA DE MARKETING ESTRATÉGICO DA
DAIKIN EUROPE

instalada num telhado, terraço ou
numa parede exterior e pode ser
ligada a uma unidade interior ou a uma
aplicação Multi com um máximo de
nove unidades interiores.
A VIAGEM
Tradicionalmente, a Daikin concebeu
sempre os seus produtos no Japão e
efectuou pequenas modificações para
os mercados Europeu e internacional.
No entanto, há dois anos, as vendas
de unidades de ar condicionado split
na Europa alcançaram um nível que
justificou um novo conceito europeu.
Esta é a primeira vez que uma unidade
de ar condicionado foi concebida na
Europa para o mercado europeu,
utilizando normas técnicas e de design
aplicadas na Europa.
Manabu Katou, engenheiro de design
industrial licenciado na Universidade de
Chiba e gestor de projectos da Daikin Ltd,
explica a visão: "Procuramos um estilo que
nos distinga da concorrência e que
promova o nosso reconhecimento.
Simultaneamente, pretendíamos que o
design dissesse algo sobre nós enquanto
empresa. A fiabilidade e a simplicidade
são valores que a Daikin respeita, sendo
que pretendemos reconhecer estes
valores essenciais no design que
adoptamos.

O projecto apresentado pela agência de
design Design 3 foi o que melhor
correspondeu aos critérios, tendo
recebido a nossa aprovação por
unanimidade.
"Numa indústria de volume em
massa como a nossa, é essencial
ter capacidade para fabricar
grandes quantidades sem grandes
complicações. Ainda assim, tivemos
debates épicos entre engenharia e
fabrico até chegarmos a um consenso
relativamente a como melhor
implementar o design do ponto de vista
técnico."
O sistema Daikin Emura constitui uma
mudança radical para a Daikin, podendo
estar na origem de uma nova série de
produtos totalmente concebidos e
fabricados na Europa.
Masatsugu Minaka, Presidente da Daikin
Europe, expressa a sua esperança para o
futuro: "Com o sistema Daikin Emura e o
design europeu distinto, a Daikin pretende
consolidar a sua posição de liderança do
mercado e melhorar a sua imagem de
fabricante de excelente qualidade de
sistemas de aquecimento e
arrefecimento."

FORMA E
FUNçÃO

A VISÃO POR DETRÁS DO
DESIGN
POR MASATSUGU MINAKA, PRESIDENTE DA DAIKIN
EUROPE N.V.

OS EUROPEUS TENDEM
A SELECCIONAR OS
PRODUTOS COM BASE
NA QUALIDADE E NO
DESIGN

O sistema Daikin Emura é o primeiro projecto de design europeu.
Masatsugu Minaka, Presidente da Daikin Europe, partilha as suas opiniões
sobre o potencial da Daikin para conceber e produzir mais produtos na Europa.
PORQUÊ O NOVO ÊNFASE SOBRE O DESIGN EUROPEU?
M. MINAKA: "A Daikin tem reputação de fabricar produtos de qualidade
superior. Fomos sempre os primeiros em termos de desempenho.
Mas todos os segmentos do mercado são importantes, incluindo os
nichos de mercado. Na verdade, os produtos inspiradores do presente
podem tornar-se os produtos líderes do futuro. Ao contrário dos
consumidores asiáticos, os europeus tendem a seleccionar os produtos
com base na qualidade e no design, bem como no preço.
"Até agora, os nossos sistemas de ar condicionado foram concebidos
no Japão. Há dez anos, a procura de ar condicionado na Europa
correspondia a dois milhões de unidades split em comparação com sete
milhões no Japão. Desde essa altura, o mercado europeu alcançou o
Japão. Assim, este é o momento certo para desenvolver um conjunto de
produtos concebidos e produzidos na Europa. A concepção centra-se não
só no design interior e nas especificações, mas também no exterior."
O QUE SIGNIFICA ISTO PARA O FUTURO DA DAIKIN EUROPE?

VISTA LATERAL
DO SISTEMA
DAIKIN EMURA EM
FUNCIONAMENTO

M. MINAKA: "A engenharia ocorre agora ao nível interno.
O design exterior das novas unidades, como por exemplo Daikin Emura,
está a cargo de profissionais do design ao nível externo aqui na Europa.
Esta é também a direcção natural que muitos fabricantes estão a tomar,
no sentido de fabricar produtos concebidos e construídos para os
respectivos mercados locais."
POR QUE MOTIVO CONSIDERA QUE O SISTEMA DAIKIN EMURA É
ADEQUADO PARA A EUROPA?
M. MINAKA: "As marcas de automóveis mais desejadas, como a Audi e
a Mercedes-Benz, por exemplo, foram capazes de manter a respectiva
quota de mercado na Europa, provando que os consumidores europeus
são estimulados por mais do que o preço simplesmente. Há espaço para
as marcas desenvolverem vários segmentos do mercado, incluindo o
segmento de luxo. É por isso que pretendemos aventurar-nos neste novo
mercado e expandi-lo."

MASATSUGU MINAKA,
PRESIDENTE DA DAIKIN EUROPE
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DESIGN PARA A VIDA
AS FORMAS SIMPLES, LIMPAS E PURAS SÃO A IMAGEM DE MARCA DA DESIGN 3, A AGÊNCIA
SEDEADA EM HAMBURGO RESPONSÁVEL PELO DESIGN DO SISTEMA DAIKIN EMURA

O NOSSO OBJECTIVO É A SIMPLICIDADE, CRIAR UMA GRANDE IDEIA
EM VEZ DE JUNTAR MUITAS IDEIAS PEQUENAS QUE NÃO CUMPREM
AS EXPECTATIVAS. ESTE TIPO DE ABORDAGEM, CRIAR ALGO COM UMA
FORMA MUITO SIMPLES, MAS QUE MANTENHA O MAIS ALTO NÍVEL DE
FUNCIONALIDADE, É QUASE SEMPRE O MAIS DIFÍCIL DE ATINGIR
WOLFGANG WAGNER

FORMA E
FUNçÃO

Wolfgang Wagner, responsável/
proprietário, acredita nas qualidades do
design clássico alemão: "A atenção ao
pormenor é muito importante. O nosso
objectivo é a simplicidade, criar uma
grande ideia em vez de juntar muitas
ideias pequenas que não cumprem as
expectativas. Este tipo de abordagem,
criar algo com uma forma muito simples
mas que mantém o mais alto nível de
funcionalidade, é quase sempre o mais
difícil de atingir. Será que a vida já não
é complexa que chegue? No fim de
contas, o que pretendemos é simplificar a
vida das pessoas."
Apesar de a busca da simplicidade não
ser tarefa fácil, parece ser uma fórmula
de sucesso para a Design 3. Nos últimos
anos, a agência foi reconhecida com
uns impressionantes 85 prémios de
design internacionais, incluindo um
prémio "iF gold award", um "red dot
award best of the best" e um prestigiado
prémio de design da República Federal
da Alemanha (Gold), bem como vários
prémios "ID Award" (Nova Iorque) e
G-Marks (Tóquio).
Wolfgang Wagner explica o processo:
"Quando abordamos um novo projecto
de design, conversámos com o cliente
e certificámo-nos de que dispomos
de todas as informações necessárias e
começámos por tentar compreender
como as pessoas utilizam e entendem
o produto. Para o projecto Daikin
Emura, conversámos com vendedores e
instaladores para compreender as suas
perspectivas e, de seguida, visitámos
consumidores Italianos e Alemães para
observá-los e conversar com eles, no
sentido de obter opiniões completas.
"Rapidamente compreendemos que as
pessoas dependem bastante da
funcionalidade de uma unidade de ar
condicionado, especialmente durante um
Verão quente, mas praticamente todas
não gostam do aspecto que as
unidades têm na parede. De um modo
geral, a opinião foi de que as unidades de
ar condicionado têm um aspecto
desagradável e se destacam como
electrodoméstico em vez de se fundirem
com o interior.
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"Decidimos não olhar para o aspecto
dos sistemas de ar condicionado ou
máquinas de café ou torradeiras. Em
vez disso, explorámos o mundo
interior e isso deu-nos impulso para
desenvolver o design exterior."
O resultado foi que a Design 3 tornou a
unidade tão simples e discreta quanto
possível, ocultando as grelhas de
ventilação e as aber turas para criar uma
super fície simples e com uma forma
suave.
É isto que torna o sistema Daikin Emura
tão especial.
O contorno suave e agradável expressa
a função da unidade: fazer as pessoas
felizes. Simultaneamente, é
suficientemente silencioso e discreto
para assegurar que não domina o
ambiente.
O design do comando recebeu também
todo o cuidado e atenção da Design 3
para combinar perfeitamente com a
unidade. A ideia foi criar algo tão belo
que nunca fosse posto de par te. À
semelhança do design da unidade
principal, uma grande parte da
funcionalidade do comando encontra-se
sob um elegante exterior branco, para
complementar o aspecto do sistema
Daikin Emura.
Wolfgang Wagner conclui: "Penso que
quando olhamos para o mundo dos
interiores, o equilíbrio entre forma e
função é realmente importante. Todos
queremos produtos com a tecnologia
mais avançada e o melhor desempenho,
mas também temos elevadas
expectativas relativamente ao design.
Se considerarmos os televisores, por
exemplo, a maior parte deles são
objectos grandes e pretos, quase
"extraterrestres" em interiores com um
design harmonioso. Actualmente, há
muitos com formatos mais suaves e cores
subtis para se integrarem no ambiente.
O mercado mais impor tante consiste
na simplicidade e em permitir que os
indivíduos desenvolvam as suas próprias
vidas e ideias."
WWW.DESIGN3.DE

WWW.HONKY.CO.UK

UMA DIVISÃO COM VISTA

APÓS TRABALHAR NO DESIGN DE INTERIORES DURANTE
15 ANOS, CHRIS DEZILLE CRIOU A SUA PRÓPRIA EMPRESA,
A HONKY DESIGN, EM 2001.

Em Balham, Londres, Chris Dezille, de
trinta e sete anos especializou-se na
remodelação de fabulosas propriedades
imobiliárias e passou os últimos dois
anos a trabalhar em vários projectos
impor tantes na área de Belgravia,
incluindo o projecto premiado de um
apartamento duplex no último andar de
um prédio, The View.
Situado em Victoria, Londres, o
apar tamento T3 de 325 m 2 , totalmente
remodelado, foi concebido atendendo a
detalhes precisos, para obter um interior
chique descontraído. Tendo sido habitada
por Sir Laurence Olivier, Jackie Collins e
Peter Sellers, a propriedade é rica em
história e elementos da década de 1960.
Como é evidente, também possui todos
os detalhes de acabamento que seriam
de esperar num projecto desta
envergadura.

FORMA E
FUNçÃO

Faixas de sombra e frinchas de luz criam um
efeito de flutuação com as paredes da
propriedade. A forma e a função
desempenham um papel essencial no
aspecto e ambiente da propriedade. Os
acabamentos em resina branca e vidro
realçam as principais características da
propriedade, incluindo uma balaustrada em
vidro e uma claraboia circular, combinando o
modernismo actual com o charme original
da propriedade.
A característica mais proeminente do
apartamento é o jardim de Inverno com três
lados delimitados por portas de vidro
deslizantes. "Eu queria que o ponto central
do apartamento evocasse a falta de espaço
rural na área central de Londres. Os
elementos de vidro transmitem uma
sensação de calma e serenidade tão rara nas
grandes cidades. Devido à utilização de
materiais sólidos, o espaço não sacrifica o
sentido prático em prol do estilo, antes pelo
contrário, combina ambos os aspectos." O
mobiliário é moderno, Italiano e de
vanguarda. Prestando-se especial atenção a
todos os detalhes que se possam imaginar
no que diz respeito ao desenvolvimento,
nada no design compromete o espaço nem
os ideais que lhe estão subjacentes.
Com olhos postos no futuro, Chris
Dezille comentou: "Temos em curso
vários projectos.
Continuamos a desenvolver projectos
9

decorativos e, ao que parece, estamos a
atrair mais interesse por parte dos
clientes, que começam a compreender
as vantagens de recorrer a um designer
de interiores, quase como primeiro
ponto de contacto quando consideram
um determinado projecto de
remodelação ou construção. Enquanto
profissionais qualificados, somos
constantemente expostos a novas
tecnologias e produtos sustentáveis. No

A FORMA E
A FUNÇÃO
DESEMPENHAM UM
PAPEL ESSENCIAL
NO ASPECTO E
AMBIENTE DA
PROPRIEDADE
desempenho das nossas funções de
designers, ocupamos uma posição
privilegiada para informar e formar os
nossos clientes relativamente a
tecnologias novas e "inteligentes". Com
base nestas tecnologias, podemos
assegurar que fizemos tudo o que estava
ao nosso alcance para que o edifício
resista ao futuro, para reduzir o impacto
ambiental e investir no futuro do mundo."

FORMA E
FUNçÃO

ESPAÇO PARA
RESPIRAR
A tendência é evidente ao longo da
história. Os itens que, inicialmente, têm
um design puramente funcional são
melhorados gradualmente para incluir
um elemento estético que corresponda
à nossa necessidade de elegância e
simplicidade.
Ter bom aspecto faz par te do bemestar, por isso, rodeámo-nos de
objectos com belos designs em que
também se incluem electrodomésticos,
mobiliário e uma grande variedade de
itens funcionais.
O conforto e o design estão
intimamente ligados à vida quotidiana.
Os aparelhos de arrefecimento e
aquecimento também não fugiram às
nossas necessidades estéticas.
Do ponto de vista funcional, exigimos
sistemas de arrefecimento e/ou
aquecimento que forneçam a
temperatura correcta quando e onde a
pretendemos, com um funcionamento
silencioso e eficiente.
No que diz respeito à forma, as nossas
expectativas são igualmente elevadas,
sendo que a Daikin reconheceu este
facto desde cedo, destacando-se como
pioneira na apresentação de um
elemento de estilo para corresponder à
sua especialização em desempenho.
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FORMA E
FUNçÃO

COM O SEU DESIGN INTEMPORAL E
ELEGANTE, O SISTEMA DAIKIN EMURA
COMBINA DE FORMA HARMONIOSA COM
QUALQUER INTERIOR

TECNOLOGIA DE VANGUARDA
DESIGN ELEGANTE
À semelhança da maioria dos objectos
concebidos de forma engenhosa, o
sistema de ar condicionado para
instalação na parede Daikin Emura
parece enganosamente simples. É
difícil de acreditar que, sob os
contornos suaves da caixa de alumínio
tratado a jacto de areia*, esta unidade de
ar condicionado inteligente possui tanta
tecnologia avançada.
Além de oferecer arrefecimento,
aquecimento, ventilação e
desumidificação, o Daikin Emura
combina design elegante, eficiência
energética extrema e intuitividade,
adicionando um toque de requinte e
sofisticação ao seu interior.
A Daikin fez tudo para integrar toda a sua
tecnologia de ponta neste sistema de ar
condicionado de uma divisão.
*O Daikin Emura também está disponível em branco.

CORES INTELIGENTES
Sem ter de verificar o controlo remoto,
pode identificar o modo de
funcionamento observando a luz LED na
parte de baixo da unidade.
Quando está vermelha, a unidade está
no modo de aquecimento, se estiver
azul, está no modo de arrefecimento, a
verde está no modo de desumidificação e
a laranja a unidade está no modo de
temporizador. Pensamento inteligente
e aspecto inteligente.
13

É TUDO UMA QUESTÃO DE DESIGN
O que mais se destaca no sistema Daikin
Emura é o aspecto. O aspecto sóbrio
mas elegante confere uma dimensão
adicional aos conhecidos valores da
marca Daikin de conforto e qualidade
superiores.
CONFORTO DURANTE TODO O ANO
De Malmö a Málaga, o sistema Daikin
Emura proporciona conforto interior
durante todo o ano, quer pretenda
arrefecer num Verão quente ou aquecer
durante os meses frios de Inverno.
DESIGN ECOLÓGICO
Quando no modo de aquecimento, o
sistema Daikin Emura utiliza uma fonte
de energia renovável, o ar, por isso, é
mais eficiente a nível energético do que
o aquecimento à base de combustíveis
fósseis. Ao reduzir as emissões de CO 2 ,
as bombas de calor Daikin contribuem
para preservar o nosso ambiente.
A tecnologia de inverter também faz
variar a velocidade do compressor da
bomba de calor, o motor da unidade,
para utilizar apenas a quantidade de
energia necessária para aquecer ou
arrefecer uma divisão. Assim, evitam-se
os inícios e as paragens desnecessários e
que tanta energia consomem. Além de
proporcionar temperaturas mais estáveis,
esta tecnologia consegue produzir
poupanças energéticas até 30% em
relação aos sistemas não inver ter e
reduzir o tempo de arranque de uma
instalação cerca de um terço.
Numa era em que a energia se está a
tornar mais escassa, os consumidores
têm agora o luxo de optar por sistemas
de aquecimento elegantes e que
conservam energia.

FORMA E
FUNçÃO

15

NUNCA ATÉ AGORA SE PRESTOU TANTA
ATENÇÃO AO DESIGN E AO ACABAMENTO DE
UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO

O SENSOR INTELIGENTE AJUDA A
POUPAR ENERGIA PRECIOSA

ÓPTIMO CONFORTO AO PREMIR UM
BOTÃO

A funcionalidade de alta tecnologia
e o design elegante andam de mãos
dadas com o sistema Daikin Emura. Ao
premir o botão de funcionamento no
controlo remoto, o painel frontal e a alheta
abrem-se, revelando uma das funções da
unidade que permite poupar energia: o
sensor inteligente. Este sensor incorporado
detecta a presença de pessoas na
divisão e passa automaticamente para o
funcionamento em poupança de energia
quando a divisão não está ocupada.

Com o controlo remoto fácil de utilizar,
pode sentar-se, relaxar e adaptar a
temperatura da divisão a partir do
conforto da sua cadeira. Um visor de
grandes dimensões permite pré-visualizar
o modo de funcionamento da unidade e
os botões fáceis de utilizar permitem-lhe
aceder facilmente às funções
incorporadas na unidade Daikin Emura.
Pretende evitar que o ar purificado ou o ar
quente seja insuflado na direcção dos
seus convidados? Basta premir o botão
"caudal de ar confortável". Pretende
poupar energia? Utilize o sensor
inteligente do sistema ou defina o
temporizador para criar óptimas
condições na divisão a qualquer altura do
dia ou da noite.

Outra função que permite poupar
energia é o temporizador programável.
Estas funções inteligentes ajudam
o sistema Daikin Emura a exceder a
etiqueta A para a eficiência energética.

FORMA E
FUNçÃO
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EM BUSCA DA PERFEIÇÃO

QUANDO DUAS ESTRELAS COLIDEM:
PHILIPPE STARCK E HENRI SEYDOUX
COMBINAM O MELHOR DO DESIGN E
DA TECNOLOGIA.
O mundo do design tem um sólido
historial de colaborações de sucesso
entre fabricantes e nomes conhecidos da
área imobiliária. Nos últimos 40 anos,
uma força criativa em particular tornouse conhecida por conceder
funcionalidade à poesia, Philippe Starck.
Philippe Starck é um cidadão do
mundo incansável e rebelde, que
construiu uma reputação de génio criativo
e de paixão na partilha de ideias com
um público tão amplo quanto possível, ou
seja, um "design democrático".
Com uma carreira de mais de quatro
décadas, Philippe Starck criou uma série
de objectos não convencionais, desde
mobiliário a casas por encomenda,
motorizadas e grandes iates.
Sempre que descobrimos um objecto
concebido por Philippe Starck, entramos
num mundo de imaginação contínua,
surpresa e fantasia fabulosa, no entanto, o
objectivo de cada criação consiste em ser
"bom" antes de ser bonito.

Agora, este excelente profissional uniu
forças com Henri Seydoux, Presidente do
Conselho de Administração da Parrot,
um dos fundadores da empresa de
produtos de luxo Christian Louboutin, e
pioneiro da tecnologia de produção de
imagens 3D e sem fios.
Henri Seydoux é um empreendedor
auto-didacta, não convencional, rebelde
e independente. Ele busca
incessantemente a inovação, desenha
todos os produtos e supervisiona
pessoalmente as centenas de
engenheiros que trabalham no centro
de Investigação e Desenvolvimento.
Juntos, criaram uma colaboração entre
a tecnologia mais recente e o design
mais avançado, os altifalantes "Zikmu"
Parrot by Philippe Starck.
Os Zikmu representam uma combinação
única de design, acústica e a capacidade
da tecnologia digital e sem fios. O
resultado desta visão é um objecto
invulgar e belo, oferecendo uma
excepcional qualidade de som. Como
Philippe Starck declarou: "Não criámos uns
meros altifalantes. Criámos ar vibratório."
WWW.PARROTSHOPPING.COM

GOSTO DE ABRIR
AS PORTAS DO
CÉREBRO DAS
PESSOAS
PHILIPPE STARCK

FORMA E
FUNçÃO

UMA JOIA NA COROA DO DESIGN:
KEVIN McCLOUD EFEMINIZA OS
ACESSÓRIOS DE CASA DE BANHO.
Kevin McCloud, famoso por lançar um
olhar crítico sobre os trabalhos de design
das outras pessoas na série de televisão
Britânica Grand Designs, é há muito tempo
um conceituado designer de mobiliário e
de iluminação.
As suas credenciais de design incluem a
produção de acessórios de iluminação
para alguns dos melhores edifícios da
Europa – a Catedral de Ely, o Castelo de
Edimburgo, dois palácios europeus e os
hotéis The Savoy e Dorchester em Londres,
para destacar apenas alguns.
Agora, Kevin McCloud lançou uma
colecção de nove peças de acessórios de
casa de banho em colaboração com o
fabricante Britânico Samuel Heath.
A nova gama combina sem esforço forma,
função e durabilidade. Fabricados com o
melhor latão da Europa, polidos à mão e
cromados, com inserções de madre pérola,
mas criados para suportar as exigências da
vida quotidiana moderna.
Desde o início, Kevin McCloud pretendeu
criar uma gama que não parecesse ter sido
montada a partir de um kit de peças de
engenharia. Ele não pretendia criar uma
gama "masculina". Nas suas próprias
palavras: "Pretendi que a gama tivesse o
aspecto de joalharia para a casa de banho
do mesmo modo que os candelabros

tradicionais são joalharia para salas de
estar."
A abordagem de Kevin McCloud consistiu
em conceber e apostar nos detalhes das
peças, tais como um pendente ou um
brinco de prata polida. É por isso que
colocou as tradicionais indicações de
"quente e frio" com pequenos círculos em
madre pérola, um detalhe charmoso e
requintado agradável ao toque.
As peças são mais suaves e fluídas, como
se tivessem sido obtidas de uma peça de
metal ou formadas por algum estranho
tipo de cromado elástico.
Kevin McCloud declarou: "Decidi trabalhar
com a Samuel Heath porque senti que
só esta marca poderia fazer o que eu
pretendia. Só esta marca poderia produzir
juntas com a espessura de fios de cabelo
em formas complexas e cromados polidos
que parecem ter a profundidade do vidro.
"A empresa possui instalações
especializadas no design de engenharia
e na criação de protótipos, onde trabalha
um grupo de pessoas com quem foi
um verdadeiro prazer trabalhar. Foi um
processo fascinante e uma colaboração
intensa, com desenhos, esquemas e
imagens CAD trocados entre o meu
estúdio e as instalações da empresa. Em
resumo, a Samuel Heath compreende o
design."
WWW.SAMUEL-HEATH.COM
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PRETENDI QUE
A GAMA TIVESSE
O ASPECTO DE
JOALHARIA PARA
A CASA DE BANHO
DO MESMO
MODO QUE OS
CANDELABROS
TRADICIONAIS SÃO
JOALHARIA PARA
SALAS DE ESTAR
KEVIN McCLOUD

CADEIRAS
ICÓNICAS
A AUTORA CARA GREENBERG CUNHOU O TERMO "MID-CENTURY MODERN" ATRAVÉS DO SEU
INOVADOR LIVRO "MID-CENTURY MODERN: FURNITURE OF THE 1950s" (RANDOM HOUSE,
1983). ESTE ESTILO É AGORA RECONHECIDO POR PROFISSIONAIS E MUSEUS EM TODO O
MUNDO COMO MOVIMENTO DE DESIGN SIGNIFICATIVO, CARACTERIZADO PELA SIMPLICIDADE,
PELO DESIGN DEMOCRÁTICO E PELAS FORMAS NATURAIS. A FUNÇÃO FOI TÃO IMPORTANTE
QUANTO A FORMA NO MOBILIÁRIO DO MEIO DO SÉCULO, DANDO ORIGEM A CLÁSSICOS DO
DESIGN QUE JÁ SUPERARAM O TESTE DO TEMPO E PERMANECERÃO ELEGANTES DURANTE
DÉCADAS NO FUTURO.

1

FORMA E

FUNçÃO

1. CHARLES E RAY EAMES,
1950: RAR
As cadeiras de plástico com
braços foram apresentadas
pela primeira vez por Charles
e Ray Eames no âmbito do
famoso concurso organizado
pelo Museu de Arte Moderna
de Nova Iorque, "Low Cost
Furniture Design" (Design de
mobiliário a baixo custo).
Os assentos com um formato
orgânico em plástico
reforçado a fibra de vidro
foram mais tarde combinados
com diferentes bases, tais
como cadeiras de baloiço
RAR, fabricadas aos milhões.
Nas versões mais recentes
em polipropileno, as
cadeiras de baloiço oferecem
agora um conforto ainda
maior.
RAR = Rocking Armchair Rod Base
(cadeira de baloiço com base de hastes)

www.vitra.com
2. VERNER PANTON, 1968:
CADEIRA PANTON
A última versão da cadeira
Panton Verner foi autorizada
e produzida em colaboração
com o famoso designer no
final da década de 1990.
www.vitra.com

3. PHILIPPE STARCK PARA A
K ARTELL: CADEIRA MR
IMPOSSIBLE
Concebida por Philippe Starck
com Eugeni Quitlet, a

cadeira Mr Impossible tem
um fantástico "efeito de
flutuação no ar". Embora o
design da cadeira Mr
Impossible tenha sido
concebido há vários anos, a
tecnologia necessária para
soldar dois elementos
transparentes apenas passou
a existir recentemente. A
Kartell foi criada em 1949,
produzindo produtos
imediatamente reconhecidos
em todo o mundo pela
excitação que criam, pela
respectiva funcionalidade
resistente e pela sua
qualidade inquestionável.
www.arredo.co.uk
4. ARNE JACOBSEN, 1955:
CADEIRA "SERIES 7"
O clássico de Arne Jacobsen
"Series 7" está agora
disponível em sete novas
cores na Fritz Hansen.
www.fritzhansen.com
5. ARNE JACOBSEN, 1958:
CADEIRA SWAN™
Em 1958, um dos designs
mais reconhecidos do
mundo; a cadeira Swan™ foi
criada pelo arquitecto
Dinamarquês Arne Jacobsen.
Para reconhecer este design
impressionante, os
fabricantes originais da
cadeira Swan, Fritz Hansen
criou 1958 Swans de edição
limitada.
www.fritzhansen.com
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MONOCROMÁTICO

FORMA E
FUNçÃO

NO MUNDO DA ARTE, A PINTURA MONOCROMÁTICA É POR VEZES VISTA COMO EXPLORAÇÃO MEDITATIVA DE UMA
COR, SENDO QUE O EXAME DOS VALORES SE ALTERA NUMA SUPERFÍCIE, EM TEXTURA E EM NUANCE, EXPRESSANDO
UMA AMPLA VARIEDADE DE EMOÇÕES, INTENÇÕES E SIGNIFICADOS. AGORA, O MUNDO DO DESIGN DE INTERIORES
ESTÁ A ACOLHER PALETAS DE CORES SUBTIS COM ALUMÍNIO ESCOVADO, AÇO INOXIDÁVEL BRILHANTE E
BRANCO PURO.

Máquina de café de filtro Melitta ® Linea Unica ® da Design3
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MÁQUINA DE CAFÉ DE FILTRO
MELIT TA® LINEA UNICA® DA
DESIGN 3
A máquina de café de filtro
Melitta® Linea Unica ® foi
concebida com toda a
atenção pela Design 3.
As suas linhas simples e o
acabamento de alta
qualidade em aço inoxidável
e vidro combinam
perfeitamente com qualquer
cozinha moderna.
Um indicador do nível de
água transparente faz com
que seja fácil adicionar
exactamente a quantidade
correcta de água, e uma
placa quente com elemento
de aquecimento em separado
mantém o café quente e
preserva o aroma.
Com o seu design e materiais
de alta qualidade, a máquina
de café de filtro Melitta ®
Linea Unica ® é uma forma
verdadeiramente elegante de
beber um bom café.
www.melitta.de

PORSCHE 2 DA SIEMENS
A Siemens acabou de
apresentar um conjunto de
aspecto futurista composto
por chaleira, torradeira e
cafeteira concebido pela
Porsche.
O conjunto de pequenoalmoço Porsche 2 tem
acabamentos em alumínio e
apresenta várias inovações
interessantes, para além do
design e das funções
melhoradas.
A chaleira pode ser aberta
com uma só mão premindo
o botão na par te de cima do
aparelho. A cafeteira a
combinar tem o mesmo
dispositivo na pega.
A nova torradeira oferece
uma tampa integrada, que
se abre premindo levemente
o botão e que se fecha com
um movimento de torção
para incorporar totalmente
a abertura na parte de cima
do aparelho. Isto impede
a entrada de poeiras na
torradeira.

FORMA E
FUNçÃO

O conjunto de pequenoalmoço Porsche 2 da Siemens
é fornecido com uma
garantia de 2 anos e confere
estilo a qualquer cozinha.
www.siemens-home.co.uk
EVA SOLO
Os designers Claus Jensen e
Henrik Holbæk conceberam
uma ampla variedade de
produtos para a Eva Solo
nos últimos seis anos. As
facas com íman Eva Solo são
integradas em aço inoxidável
com zonas frontais em
borracha não deslizante e
oferecem um design bonito e
simples e uma forma prática
de armazenar as facas.
A caixa para o pão Eva Solo
premiada, também
concebida por Holbæk e
Jensen, oferece o microclima
adequado para manter o pão
fresco. O pão não pode ser
guardado num local
demasiado húmido ou

demasiado seco.
A caixa para o pão, que
consiste numa caixa de metal
com uma cobertura de
plástico, permite a lenta
libertação da humidade do
pão, mantendo a crosta
estaladiça e o miolo húmido
durante o máximo de tempo
possível.
A caixa de pão está agora
disponível em preto, cinzento
e madre pérola. O seu
formato remete para as
caixas de pão tradicionais,
apresentando um estilo mais
contemporâneo graças à
combinação de aço e plástico
, tudo o que tem de fazer é
decidir a cor que melhor
combina com a sua cozinha!
www.evasolo.com
O TOQUE FINAL
A Brabantia ® lançou um novo
serviço de correspondência
de cores para a sua kitchen
Touch Bin® de 45 litros. Agora
pode escolher entre 200
cores padrão internacionais
para dar à sua cozinha o
acabamento perfeito.
www.brabantia.com

MOMENTOS EUREKA: QUANDO O DESIGN
INTELIGENTE SE ENCONTRA COM BELAS
CASAS DE BANHO
REFERÊNCIA AO DESIGN
ARQUITECTÓNICO
As torneiras triplas para
cozinhas e casas de banho
Zaha Hadid exibem uma
combinação de criatividade
evidente com qualidade
impecável, engenharia ímpar e
impressionante atenção aos
detalhes. Inspirado pelo
movimento da água, o
design reflecte o fluxo
contínuo de líquido, fundindo
a boca, o corpo e o manípulo
da torneira numa trajectória
contínua de geometrias
curvilíneas.  
Conforme descrito por Zaha
Hadid: "O nosso ponto de
partida foi uma série de
estudos formais relativos aos
termos conceptuais de
"f luidez" e "continuidade",
uma vez que pretendíamos
gerar as geometrias fluidas
da água em
movimento. Aplicando
software 3D avançado às
nossas experiências relativas
à viscosidade dos líquidos,
tivemos opor tunidade de
explorar formas complexas e
a respectiva produtividade
para ambientes domésticos.
"Uma grande vantagem desta
linguagem de design é que é
possível criar algo que não só
parece contínuo, como
também combina
perfeitamente com as
necessidades ergonómicas de
uma torneira."

25

INOVAÇÃO = W+W
Concebido pela Roca com
Gabriele e Oscar Buratti, o
W+W é um produto
verdadeiramente aliciante,
que conquistou
recentemente o prémio
"International Design Plus
Award" na ISH 2009.
O W+W é um lavatório e
sanita tudo em um
concebido para maximizar o
espaço e conservar a água.
Esta ideia inovadora utiliza a
água usada do lavatório para
encher o autocolismo da
sanita, reduzindo o consumo
de água até 25% em
comparação com uma sanita
com autocolismo de descarga
dupla de 6/3 litros. Para uma
higiene segura, existe um
sistema de filtragem dupla
para filtrar resíduos e
partículas, e para tratar
quimicamente a água usada
antes de a mesma ser aplicada
na descarga do autocolismo,
eliminando as bactérias.
Através do W+W, a Roca
criou um produto único que
combina a funcionalidade, a
sustentabilidade e o design
estético.

DESTINOS DE DESIGN
AQUI, CONHECEMOS UM POUCO QUATRO DOS MELHORES DESIGN HOTELS™ –
SINÓNIMO DE ARQUITECTURA E DESIGN DE INTERIORES DISTINTOS COMBINADOS COM
UMA FUNCIONALIDADE E UM SERVIÇO EXCEPCIONAL

HOTEL THE VINE
FUNCHAL, PORTUGAL – MADEIRA
O design encontra-se com o vinho neste hotel elegante e
contemporâneo, localizado no coração da pitoresca capital da
Madeira.
Um espaço generoso e sofisticação refinada são as marcas
registadas do The Vine, cujo nome foi inspirado no famoso
vinho da Madeira.
Cinzento, verde, lilás e castanho são as cores dominantes do
hotel, representando as quatro estações e a maturação de
uma uva ao longo do ano.
O design interior reflecte a visão da designer Portuguesa
premiada Nini Andrade Silva, sendo que a arquitectura ficou a
cargo de Ricardo Bofill.

FORMA E
FUNçÃO

SANCTUM SOHO HOTEL
LONDRES, REINO UNIDO
Prestando homenagem à história do Soho enquanto centro de actividade artística e
boémia, o Sanctum Soho Hotel em Londres é uma celebração de requinte arrojado
que integra com fluidez a arte e o individualismo no design.
O átrio foi decorado com quadros e candeeiros vintage, incluindo ainda duas
elegantes lareiras que conferem um toque de calor acolhedor. Assim que o sol se
põe, o hotel transforma-se num ponto de atracção local, complementado por um
animado bar e com um cinema exclusivo. Para os hóspedes que prefiram um retiro
relaxante, há também um bar no telhado, um jardim secreto e uma banheira de
água quente.
Cada um dos 30 quartos do hotel, concebidos por Lesley Purcell of Cando, baseia-se
num dos seus quatro esquemas cromáticos: Silver Bullet, Espresso Deco, Naked Baroque
e Purple Haze.
A arquitectura ficou a cargo de Smith Caradoc da Hodgkins.
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BASEADO NUM
DE QUATRO
ESQUEMAS
CROMÁTICOS:
SILVER BULLET,
ESPRESSO DECO,
NAKED BAROQUE
E PURPLE HAZEL

LA RESERVE RAMATUELLE
HOTEL, SPA & VILLAS, RAMATUELLE, FRANÇA
É difícil competir com a fabulosa beleza natural da Provence,
especialmente em Ramatuelle, onde o sol poente se deita
sobre as colinas cobertas com pinheiros e sobre o brilhante Mar
Mediterrâneo. Em vez de competir com esta paisagem de
rara beleza, o arquitecto Jean-Michel Wilmotte optou por
acolhê-la.
Jean-Michel Wilmotte seleccionou materiais naturais e uma
paleta de cores suaves de ocre, branco e bege. Os pavimentos
de pedra são adornados com tapeçarias da autoria de Paola
Lenti e Tai Ping, as janelas gigantes possuem cortinas de linho
e algodão da autoria de Marc Geisen e Kieffer, e os quartos
estão mobilados com mobiliário contemporâneo.
O designer Remi Tessier adoptou uma abordagem
semelhante nas doze villas privadas de La Reserve,
maximizando os prazeres do sol Provençal e das salgadas brisas
marítimas com espaçosos espaços abertos.
Juntos, as linhas simples e o design elegante das villas de
Remi Tessier e do hotel-spa de Jean-Michel Wilmotte criam
um espaço fresco e relaxante que ref lecte graciosamente
um ambiente de serenidade.

FORMA E
FUNçÃO

GERBERMÜEHLE
FRANKFURT, ALEMANHA
Aliando a Frank fur t medieval à Frank fur t contemporânea, o
Gerbermüehle, que era um moinho no ano de 1500, combina
uma arquitectura acolhedora com apontamentos modernos
e elegantes.
Localizado nas margens do fantástico rio Main, o hotel
apresenta o contraste de mezzanines e vigas expostas de
carácter masculino com a iluminação magenta de carácter
feminino nasescadas rústicas e no espaço superior.
Os quartos e suites modernos e confor táveis evocam o
melhor da hospitalidade europeia com fantástico mobiliário
em pele e pavimentos de parquet brilhantes.
Uma cama king-size inteligente está localizada no centro de cada
quarto, enquadrada numa decoração em tonalidades de
Outono.

WWW.DESIGNHOTELS.COM
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MARTIN’S BRUGGE
UM PARAÍSO DE TRANQUILIDADE NO MEIO
DO BULÍCIO DA CIDADE

No centro da cidade, encontra-se o
Martin’s Brugge, um hotel de cor tar a
respiração desenhado por Huguette
Martin para captar a alma da cidade num
espaço interior. A vista do hotel inclui o
Campanário de Bruges e uma fantástica
paisagem composta por telhados,
frontões escalonados, torres e torreões
de igrejas históricas. Aqui, o apelo da
localização exclusiva do Mar tin’s
Brugge torna-se evidente, revelando o
ambiente da cidade.
À noite, a luz confere um toque
mágico e hipnotizador à decoração
singular e acolhedora, sendo que as
gotas de luz esculpidas nas paredes
das áreas de recepção difundem
(através de pequenos feixes LED)
faíscas de luz suave e de tonalidade
âmbar.
Os quartos do hotel foram pensados até
ao mais ínfimo detalhe, desde os
candeeiros de cabeceira que se
encontram à altura certa para lançar
uma torrente de luz de leitura sobre a
almofada até ao ar purificado e à
temperatura perfeita proporcionados
pelo sistema de ar condicionado
extremamente eficiente da Daikin.
Com 178 quar tos, oito salas de
reuniões e um parque de
estacionamento subterrâneo para 50
veículos, o Martin’s Brugge é o maior

centro de conferências e hotel de
Bruges. As salas para a realização de
seminários têm uma elegante estrutura
exposta e paredes de tijolo pintadas de
branco, com imensa luz natural, ar
condicionado e cor tinados. Tudo foi
planeado de modo a que tradição e
modernidade, um clima de bem-estar e
equipamento inovador se combinem
para acolher os hóspedes e amigos no
Martin’s Brugge.
A "imagem de marca do espaço" está
presente em cada recanto: linhas simples
e requintadas, harmonias cromáticas
arrojadas, efeitos de luz e combinações
de materiais.
Especialista na arte de dar nova vida e
alma à pedra, Huguette Martin adora
par tilhar a beleza através das suas
fantásticas ideias de design de
interiores.

Oude Burg 5 – B-8000
Brugge (Bélgica)
Tel. +32-(0)50 44 51 11
Fax +32-(0)50 44 51 00
brugge@martins-hotels.com
WWW.MARTINSHOTELS.COM
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TENDÊNCIAS E EVOLUÇÕES
DE DESIGN DAIKIN
DIZ-SE QUE O DESIGN REFLECTE SEMPRE O ESPÍRITO DOS TEMPOS, O MESMO SE APLICA AOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO.
APESAR DE OS FABRICANTES TEREM DEMORADO ALGUM TEMPO A RECONHECER A IMPORTÂNCIA E O VALOR DO DESIGN DE
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. A DAIKIN COMPREENDEU A IMPORTÂNCIA DO DESIGN DESDE CEDO E AO LONGO DAS DÉCADAS
CONCEDEU À ESTÉTICA UM PAPEL CADA VEZ MAIS IMPORTANTE. ABORDAMOS BREVEMENTE AS DIFERENTES TENDÊNCIAS E
EVOLUÇÕES DO DESIGN DAIKIN.
1_
Na década de 1970, a Daikin lançou os
primeiros sistemas de ar condicionado da
Europa.
Instalaram-se modelos verticais, de
tecto e murais, principalmente em
países com climas quentes (regiões
próximas de África, do mediterrâneo) e
em escritórios e quartos de hotel.
Embora tivessem dimensões
impressionantes, os primeiros modelos
Daikin para residências, sobretudo para
arrefecimento apenas, eram funcionais e
construídas para durar.
2_
Os sistemas de ar condicionado
conquistaram o seu lugar nos lares
europeus na década de 1980. O design dos
sistemas de de ar condicionado da Daikin
era menos notório, mas muito distante do
requinte subtil actual. Os controlos
remotos ainda não eram sem fios.
31

3&4_
A década de 1990 assistiu ao advento dos
modelos verticais tipo torre, sobretudo para
utilização em grandes átrios de escritórios
ou de hotéis. Aqui, a Daikin foi pioneira e
desenvolveu um design revolucionário: um
sistema de ar condicionado de 4 vias, cuja
secção superior incluiu também iluminação.
Este design inovador foi uma das primeiras
tentativas da Daikin para colocar o design
em destaque, a par da funcionalidade e da
qualidade.
5_
O início do novo milénio assistiu ao
aumento do foco sobre o ambiente e
sobre a conservação de energia. A Daikin
também procurou sempre tornar os
sistemas de ar condicionado mais
atraentes e menos invasivos. Foram
introduzidas várias funções para melhorar
o conforto, mas foram necessários alguns
anos até que o estilo propriamente dito se
tornasse um verdadeiro tema para os
designers da Daikin.

6_
Os modelos mais recentes da Daikin,
para além de oferecerem o que de
melhor existe em termos de conforto,
também oferecem uma maior facilidade
de utilização e conveniência.
O controlo remoto permitiu o acesso a
numerosas funções, concedendo um
conforto sem esforço. Esta geração
também assistiu a uma mudança
significativa em direcção a uma solução
mais abrangente, combinando a
excelência do design com a
especialização tecnológica para oferecer
as unidades de ar condicionado mais
elegantes e eficientes da actualidade.
7_
Daikin Emura. Uma nova e inspirada
abordagem aos sistemas de ar
condicionado.

O MUNDO DE EXCELÊNCIA
DAIKIN
DESDE A SUA CRIAÇÃO EM 1924, A DAIKIN, FABRICANTE DE SISTEMAS
DE AR CONDICIONADO E BOMBAS DE CALOR, EXPANDIU
CONTINUAMENTE OS SUS HORIZONTES: GEOGRAFICAMENTE,
TECNOLOGICAMENTE E CULTURALMENTE.

de calor foram apresentados no início dos
anos 50.
Tendo dominado a tecnologia para
produzir todos os componentes
mecânicos, electrónicos, hidráulicos
e químicos internamente, a ênfase da
Daikin na qualidade e em I&D permanece
assegurada.
TECNOLOGIA PIONEIRA
Desde os primórdios do fundador japonês
Akira Yamada que a Daikin manteve uma
mentalidade inovadora e um espírito
pioneiro, esforçando-se por criar produtos
melhores e mais eficientes a nível
energético.
Desde a década de 1930 que a Daikin é
activa em refrigeração e ar condicionado,
revelando-se pioneira na investigação de
refrigerantes para frigoríficos e, mais tarde,
sistemas de ar condicionado. Os sistemas
de ar condicionado baseados em bomba

A Daikin é a marca por detrás de uma
diversidade de invenções, como o VRV ®
em 1982. Os sistemas VRV ® da Daikin fazem
circular a quantidade exacta de volume de
refrigerante, daí o nome "Volume variável
de refrigerante", pelo que diferentes
divisões podem apresentar diferentes
temperaturas em simultâneo.
Outras inovações mundiais incluem o
Ururu Sarara, o primeiro sistema de ar
condicionado split para humidificar
e desumidificar sem uma fonte de

água externa, e o Daikin Altherma, o
revolucionário sistema de aquecimento
baseado em bomba de calor ultra
eficiente da Daikin.
CUIDADO AMBIENTAL ENRAIZADO NA
CULTURA DA EMPRESA
Sendo uma empresa japonesa, o cuidado
ambiental está profundamente enraizado
na cultura da Daikin.
Em 1998, a empresa implementou um
sistema de gestão ambiental para reduzir
o seu impacto ambiental utilizando a
norma ISO 14001, reconhecida
internacionalmente. Em 2002, a Daikin
apresentou um símbolo ambiental com o
seu slogan "In all of us, a green heart" (Em
todos nós, um coração ecológico). Este
símbolo apresenta o planeta como um
coração verde e relembra a todos os que
trabalham na Daikin, a todos os níveis da
empresa, que têm obrigação de agir
sempre com o futuro do planeta em
mente.

