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Histórias Únicas para  
Designs Impressionantes

Os designs mais emblemáticos escondem sempre as melhores histórias. 
A KOKET destaca-se por criar peças de mobiliário impressionantes, pelas 
mãos de artesãos altamente experientes e qualificados, contribuindo para 

interiores únicos.
Inspirado por materiais opulentos e pela alta-costura, o toque feminino 
distingue a KOKET dos demais. Descubra connosco as peças que marcam 

a nossa história.

IMAGENS DE PRODUÇÃO
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O “Mandy” foi o primeiro design da 
KOKET. O trabalho em metal é in-
spirado pela forma de uma pulseira 
estilo cuff. E não foi preciso mais 
para Janet Morais, fundadora e CEO, 
saber que este seria o seu camin-
ho - confeção de mobiliário de luxo e 
exclusivo. A inspiração para o nome 
desta peça surge de forma simples 
e ternurenta. “Mandy” é a alcunha 
que Janet criou para o seu marido, 
Amandio. Para os mais apaixonados 
por este design, também se encontra 
disponível em sofá e cadeirão.

Um dos designs mais populares da 
KOKET, a cadeira Chandra é um sím-
bolo do poder feminino. As linhas 
elegantes seguem toda a peça des-
de as suas pernas até ao assento. E 
como a inspiração em moda está em 
toda a coleção da KOKET, a Chandra 
não poderia ser exceção. Inspirada 
num sapato stiletto, cada perna de 
metal é feita à mão – um processo 
que demora cerca de 24 horas, desde 
o molde até ao produto final. Empow-
er through design ou, em português, 
“Empoderar através do design”, é um 
dos grandes mantras de Janet, que se 
reflete, integralmente, nesta cadeira.

BANCO MANDY

CADEIRA CHANDRA
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Coberto em penas de pavão, folha 
de ouro e com um puxador em met-
al irreverente, o Divine Armoire é 
das peças mais exóticas da coleção 
da KOKET e também a mais espe-
cial para a nossa fundadora e CEO. 
Amante do design asiático, Janet quis 
incorporar aspetos de um pagode 
chinês no topo do armário. E no que 
toca aos acessórios desta peça, o 
que se destaca, imediatamente, é o 
puxador Chloe. Também disponível 
em aplique de parede, é inspirado 
num laço de cabelo que se desenrola 
lentamente. As histórias metafóricas 
por detrás das peças da KOKET são 
uma demonstração do lado místico e 
sedutor da marca.

A criatividade flui na KOKET e os nos-
sos designers são inspirados pelo que 
é mais simples e, acima de tudo, mais 
natural. É da delicadeza de uma flor 
e do abstrato dos ramos que nasce o 
aparador Spellbound. Tornou-se um 
clássico assim que foi lançado e é, até 
hoje, um favorito dos nossos clientes. 
Metal fundido é uma técnica artesã e 
imagem de marca da KOKET. Cada flor 
e cada ramo é único e impossível de 
replicar. Em lacado, penas de pavão 
ou espelho envelhecido, o Spellbound 
também está disponível em forma de 
armário, aparador de bar e mesa de 
cabeceira

ARMÁRIO DIVINE

APARADOR SPELLBOUND
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Para mais informações, por favor entre em contacto: press@bykoket.com.
CONTACTO PRESS

A KOKET é uma marca muito influenciada pelas artes decorativas, moda, fauna e flora, 
formas e técnicas decorativas de épocas em que o glamour era a regra. Tudo isto renasce 
nesta marca, em versões sofisticadas de tendências contemporâneas, produzidas em 
Portugal por mestres artesãos e joalheiros que não descuram nenhum detalhe impor-
tante. Uma linha cuidada composta por peças de mobiliário, luxuosos estofos com um 
acabamento feito com a exclusiva coleção de tecidos, e elegantes peças de iluminação que 
são o centro das atenções em qualquer espaço. Pedras raras, cristais exclusivos, os metais 
requintados, penas exóticas em papel de parede e os mais requintados tecidos contribuem 
para esta coleção. Com um estilo dramático, o seu perfecionismo e instinto por tendências 
passadas, a missão de Janet Morais passa por inspirar os seus designers de forma a con-
seguir uma criatividade singular. O glamour, o luxo e a elegância são as palavras de ordem. 
A marca de design de luxo promete continuar a expandir a sua coleção de peças de design 
exclusivo e continuar a conquistar os melhores designers de interiores e mais luxuosas 
lojas por todo o mundo.

PERFIL DA KOKET


