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A KOKET adicionou à sua coleção de têxteis e papéis de parede dois novos modelos de penas 
exóticas. Tartan Faucon e Misty Guinea são os novos designs da coleção que, agora, conta 
com mais de uma dezena de opções. Podem ser encontrados tons neutros e acastanhados, 
acompanhados de detalhes e sub-tons de dourado. A coleção de penas da KOKET está dis-
ponível para ser usada como papel de parede ou como um acabamento luxuoso para portas 
de armário, topos de mesa e costas de cadeira. 

O desejo da marca trabalhar com penas e materiais considerados raros, ou pouco usuais, é um 
reflexo da admiração pelo mundo da fauna e flora, materializada ao longo de toda a coleção de 
mobiliário da KOKET. A forma da flor e a figura da serpente são dois exemplos muito presentes 
na estética da marca.

No processo de recolha e tratamento destes materiais, tudo acontece de forma orgânica. As-
sim que as penas se soltam pelo vento, ou água, são recolhidas e reparadas, de modo a atingir 
uma superfície lisa. Os fios individuais das penas permitem juntar as diferentes partes para 
criar padrões complexos e elaborados com diversas variações de cor. 

A coleção de papéis de parede da KOKET inclui penas de pavão, faisão e codorniz, recolhidas 
por fornecedores responsáveis, sem pôr em risco qualquer espécie.

FOR IMMEDIATE RELEASE

MARCA KOKET ESTREIA  
DOIS NOVOS PAPÉIS DE PAREDE  

FEITOS DE PENAS EXÓTICAS
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TARTAN FAUCON
Listas pretas horizontais emolduram os dif-
erentes dourados no papel de parede Tartan 
Faucon. Semelhante com o padrão cruzado, 
típico da tradição escocesa, os tons doura-
dos, e conjunção com castanhos e pretos, 
contribuem para uma escolha magnífica e 
complexa.

MISTIC GUINEA
Os castanhos, beges e neutros voltaram 
a fazer parte do leque cromático no design 
de interiores. Como resposta à nova neces-
sidade do mercado, a KOKET adicionou um 
papel de parede em tons achocolatados, ad-
equado para enaltecer um espaço minimalis-
ta. Mistic Guinea mistura tons de castanho, 
preto e dourado, em degradé. As marcas dis-
tintivas das penas fazem deste padrão uma 
escolha excecional. 

https://www.bykoket.com/index/textiles/?id=512&product=Tartan-Faucon-Feathers
https://www.bykoket.com/index/textiles/?id=512&product=Tartan-Faucon-Feathers
https://www.bykoket.com/index/textiles/?id=513&product=Misty-Guinea-Feathers
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As plumas e penas já estão no radar da KOKET desde a criação da marca, há 12 anos. O Armário 
Divine foi a primeira peça a contemplar este material raro e luxuoso. As portas contêm pa-
drões de penas cuidadosamente inseridas pelos nossos artesãos. Assim como a totalidade 
das peças da KOKET, também o Armário Divine pode ser customizado através da seleção de 
um dos papéis de parede disponíveis na coleção de penas.

Desde a primeira peça, a KOKET desenvolveu uma coleção completa de mobiliário com penas 
e dominou o uso deste material. Na Mesa de Jantar Merveille, um padrão de penas, coberto 
por um topo de vidro, distingue esta mesa das demais. Para completar o conjunto de jantar, o 
fator surpresa da Cadeira Merveille está nas suas costas, compostas por um padrão de penas 
hipnotizante. 

Os admiradores de penas e de padrões exóticos têm também para escolha o Armário de Bar 
Temptation. “Tentação” em português, que promete ser o centro das atenções em qualquer 
cocktail party. O interior preto e dourado continua a opulência do exterior, composta por dois 
puxadores com apliques de joia. 

ARMÁRIO ARMOIRE II

MESA DE JANTAR MERVEILLE

ARMÁRIO ARMOIRE III

ARMÁRIO DE BAR TEMPTATION

ARMÁRIO DIVINE

CADEIRA MERVEILLE

Penas Iridiscent Peacock 

Penas Folie

Penas Peacock & Pheasant

Penas Black Smoke 

Penas Peacock & Pheasant Purple

Penas Golden

VER MAIS

VER MAIS VER MAIS VER MAIS

VER MAIS VER MAIS

https://www.bykoket.com/index/product/?id=364&product=divine-armoire
https://www.bykoket.com/index/product/?id=266&product=merveille-dining-chair
https://www.bykoket.com/index/product/?id=269&product=merveille-dining-table
https://www.bykoket.com/index/product/?id=270&product=temptation-bar-cabinet
https://www.bykoket.com/index/product/?id=242&product=divine-armoire
https://www.bykoket.com/index/product/?id=240&product=divine-armoire
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PERFIL DA KOKET

www.bykoket.com
www.kkbykoket.com
www.lovehappensmag.com
www.myobjectofdesire.com 

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

A KOKET é uma marca muito influenciada pelas artes decorativas, moda, fauna e flora, for-
mas 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 importante. Uma linha cui-
dada 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 conseguir 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.


