
Cansado deste longo e gelado inverno? O tempo quente pode ainda parecer um sonho longínquo, mas a KOKET 
já está a pensar mais além. Nunca é cedo para começar a planear uma reviravolta e dar um novo ar à sua casa. 
Este é o momento perfeito para desvendar as novas tendências do design de interiores para 2013. Descubra as 
nossas novas e atraentes peças que irão abrilhantar os seus dias e aquecer as suas noites.

A KOKET tem o prazer de lhe apresentar para a primavera 2013 o novo look: Liquid Gold. Os tons de intenso brilho 
metálico estão de volta em grande força, assim como o sol começa a despontar por trás das nuvens para aquecer os 
nossos dias. Prata, ouro, cobre... A escolha está nas suas mãos!
Eis a Obssedia, uma mesa de jantar poderosa e pungente que vai fazer a diferença em qualquer sala de estar.

Tudo começa com um olhar…
Inicialmente é apenas uma mesa. Depois torna-se uma mesa de vidro transparente, ligeiramente fumada de bronze, 
à superfície.     
O olhar caminha, desce, inicia uma dança no design rítmico da base, segue os contornos dourados das aberturas, 
num sobe e desce constante; Não consegue parar. Rapidamente, a simplicidade da mesa desvanece-se, deixando 
simplesmente uma ilusão inebriante de arte a nascer.

Características do produto: 
Tampo: Fumado, em bronze ou em vidro transparente 
Base: Alumínio banhado a ouro.

Dimensões: Comprimento 243cm | 95,7'' Largura 110cm | 43,3'' Altura 77cm | 30,3''

A Primavera chegou com um look Liquid Gold e a KOKET apostou no metal para a Primavera de 2013. Agarre já este 
look, com as peças de intenso brilho metálico da KOKET. A primavera está à porta e não quererá ser o último a 
senti-la em sua casa e a ter o prazer de a apresentar aos seus convidados.   

A mesa de jantar Obssedia estará disponível para projecto de interiores a partir de 21 de Março de 2013.

Sobre a KOKET 
O amor aconteceu durante um simples esboço de uma cadeira num salão de cocktails na cidade de Nova York. 
Assim como o encanto da caneta conduziu para o papel a ânsia de possuir e criar outras peças que ao fortalecer se 
tornou euforia. Koket é a devoção à sedução do requinte e à provocação do amor. Muito influenciada pelas artes 
decorativas, moda, flora e fauna, formas e técnicas decorativas de épocas glamourosas ressurge nas mais 
sofisticadas versões de tendências contemporâneas. A Koket traz um estilo transbordante de força para uma 
coleção única de mobiliário, transmitindo uma sensação de poder, exclusividade e prestígio. 

www.bykoket.com

Liquid Gold Look for Spring
O início da Primavera trouxe consigo um novo look inspirado nos altos brilhos 
das peças metálicas douradas e prateadas que a KOKET tem para a sua casa.
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