
Candeeiro Português num
Apartamento de Luxo no Texas



O candeeiro Nymph da KOKET foi escolhido por uma 
empresa  de decoração de interiores americana para fazer parte

 de um apartamento com uma decoração luxuosa 
e feminina na Museum Tower em Dallas

A empresa de design de interiores, Laura Lee Clark Interior Design, escolheu o candeeiro Nymph 
da Koket para ser a peça de destaque num apartamento de luxo na cidade americana de Dallas. 
A proprietária do apartamento queria criar um espaço acolhedor que fosse capaz de combinar 
elegância e extravagância, mas sempre com um toque muito feminino.
 

Ela queria que refletisse a sua personalidade. Ela é uma mulher solteira, portanto poderia fazer 
o que quisesse com o espaço – não havia regras”, explicou Laura Lee numa entrevista.

O estilo simples e até romântico foi conseguido através da combinação de diferentes tons de 
rosa e branco, com detalhes dourados. O estilo mais arrojado foi conseguido graças às peças de 
mobiliário com um design exclusivo, tal como o candeeiro Nymph da Koket, que dá o toque final 
de glamour e sedução ao apartamento.

O exótico candeeiro, com sedutoras borboletas a voar através da estrutura em latão, transfor-
mou a sala de jantar num espaço mais feminino e elegante. As borboletas do Nymph são feitas 
à mão, uma por uma, por artesãos portugueses  que usam a tradicional técnica de filigrana. O 
candeeiro faz parte da coleção Guilty Pleasures da reconhecida marca de design Koket.
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About KOKET
Love Happened over a simple sketch of a chair in a New York City Lounge over cocktails. As the grace of the pen took
to the paper the desire to possess and create other pieces with the same empowerment became euphoric.
KOKET is devotion to the seduction of the exquisite and to the provocation of love. Highly influenced by the
decorative arts, fashion, flora and fauna, forms and  decorative techniques from the glamorous eras reappear in the
most sophisticated versions of contemporary trends. KOKET brings empowering style to a highly edited unique
collection of furniture, passing on a sense of entitlement, exclusivity and prestige.
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Candeeiro Nymph

O movimento elegante das borboletas selvagens em voo livre serviram de inspiração para este 
candeeiro. Cada uma das borboletas é feita à mão por artesãos experientes que garantem a 
exclusividade de todos os detalhes.

O Nymph é uma peça de design de luxo que reflete o drama delicado da vida da borboleta, um 
animal feminino e sedutor. A luz que este candeeiro emana consegue representar na perfeiçaõ 
os dois lados da mulher: por um lado gentil e elegante, por outro misteriosa e selvagem.


