
  

Um sonho de Natal em 
Branco e Dourado

A KOKET está a lançar as tendências para a nova estação com uma luxuosa combinação de pureza e 
opolência, personalizada em peças de design exclusivo em branco e dourado, capazes de tornar 
qualquer casa mais glamourosa e cuidada.
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Guilt Pleasures é uma longa lista de, como o nome indica, peças que se tornam autênticos prazeres proíbi-
dos graças ao seu design oponente, e que, todas as estações, fazem parte das principais tendências de 
design e decoração. E este Inverno não é exceção. A icónica cadeira Chandra tem um design ousado e 
encontrou na combinação entre o dourado da estrutura e o seu corpo coberto por satina branca uma nova 
forma de ser o centro das atenções de qualquer espaço. As curvas muito femininas da cadeira Besame 
têm agora um novo visual, muito angelical, graças ao veludo branco que a reveste e, ao mesmo tempo, 
luxuoso, com a base redonda em dourado.
O hipnotisante armário Spellbound, com a malha em forma de flores em bronze envelhecido, vai trazer 
uma nova inspiração floral para um Inverno mais feminino, enquanto o sofá Colette, que tem um novo 
design com a sua base a ganhar novos detalhes florais, vai trazer um novo glamour a qualquer sala de 
estar, com a sua inspiração parisiense. A mesinha KIKI, com um ar muito romântico, que vai acentuar a 
inspiração da cidade do amor na sala.
Por fim, não podia ficar de fora o love affair com as mais exclusivas peças de joalharia na decoração de 
casa. O banco Mandy conta a história de amor entre design e joalheria que, unidas, criaram uma peça de 
luxo capaz de despertar um desejo incontrolável. E o crème de la crème, o incrível candeeiro Eternity feito 
com cristais Swarovski, que são inseridos individualmente nos aneis dourados, criando um toque mágico 
de luz em qualquer espaço.

A marca de design de luxo KOKET já começou a lançar as tendências para o Inverno. As atenções vão 
focar-se numa estação decorada com branco e dourado, onde o glamour, o aspeto luxuoso e a elegância 
são as palavras de ordem. Espaços cheios de glamour vão ganhar uma nova luz durante este Inverno, com 
uma combinação que relembra a pureza da neve e o luxo reluzente dos tons dourados.
A marca procurou afastar-se da convenção que dita o uso de cores escuras durante as estações mais frias 
e criou uma nova visão tendo como principal inspiração a pureza da neve, traduzida nas escolhas de luxo 
em termos de tecidos, cristais cintilantes e, claro, o toque de dourado que já se tornou uma das imagens 
de marca da KOKET. A seleção de peças é capaz de decorar qualquer espaço dentro de uma casa que 
procure um novo toque de dramatismo para este Inverno. Estas poderosas peças vão destacar-se e sedu-
zir qualquer pessoa à primeira vista, graças ao seu design provocador e aos acabamentos impecáveis.
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O design estético e ousado, os shows com um grande impacto, as requintadas apresentações e 
as campanhas excêntricas é uma forma diferente de mostrar a missão da marca KOKET, a 
criação de peças de destaque que despertem um irresistível desejo.
O desejo inato de sedução e desafiar são ilustrados na perfeição nas coleções Guilty Pleasures 
e Exotic Opulence. Compostas por mobiliário com dramatismo, luxuosos estofos, iluminação 
requintada e peles extravagantes, combinadas com uma mágina mistura de mineirais, luxuosos 
metais, joias de tons vibrantes e as exóticas penas de pavão.
O savoir faire da KOKET é intoxicante! As peças são produzidas pela mestria de artesães e joal-
heiros que não deixam qualquer detalhe ao acaso. Os principais designers da marca são artistas 
excepcionais que são guiados pela visão criativa de Janet e o seu quase fanatismo pela 
perfeição. 
A KOKET é representada por um grupo de várias pessoas altamente competentes peritos em 
criar momentos de paixão pelo design enquanto levam as peças KOKET um pouco a todo o 
mundo, com uma rede seletiva de designers de interiores e luxuosas lojas.

Sobre a KOKET


