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C O M U N I C A D O  À  I M P R E N S A    

 

Waalwijk, 17 de janeiro de 2012    

 

 

Mais uma nova coleção inovadora,  CARPETECTURE®  

DESSO lançou Patterns@Play: que cria uma identidade para os grandes 

espaços  

  

Desso, a empresa europeia líder de mercado na fabricação de carpetes em placa e em 

rolo, incluiu uma nova coleção a sua linha CARPETECTURE®: Patterns@Play. A 

palavra chave desta nova coleção é a identidade.... A coleção tem o objetivo de tirar as 

grandes áreas do anonimato e proporcionar-lhes sua própria e exclusiva identidade.  

 

A coleção Patterns@Play da Desso consiste em sete novas e inovadoras opções de 

carpete; sendo seis opções em placa e um de carpete em rolo.  

 

O Visions of Flowers, é um carpete em placa com um padrão floral bem marcante. O 

Visions of Shards oferece um padrão abstrato surpreendente e bem distinto, enquanto o 

Visions of Lines apresenta elementos lineares típicos da arquitetura monumental. A série 

“Visions of…” oferece uma combinação única de uma tecnologia patenteada com um 

design surpreendente.  

 

Grids é um carpete em placa que, com sua estrutura, cria um ambiente rítmico e dinâmico. 

O Dash oferece uma combinação lúdica de blocos geométricos e linhas para criar um efeito 

visual impressionante. O Mosaic foi inspirado nos vitrais, que se traduz em um design 

delicado para os pisos, onde a superfície é trabalhada em diferentes níveis para criar uma 

aparência tridimensional. Wilton Enigma, é o único carpete em rolo dessa coleção que 

combina o design Wilton de textura clássica e elegante com uma aparência moderna e 

dinâmica.  

 

Harmonia entre a estrutura e o desenho    

O Patterns@Play proporciona uma combinação de estrutura e padrão em um desenho 
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inovador para carpete, O Diretor Comercial da Desso, Alexander Collot d’Escury: “Esta 

coleção é focada na identidade. Grandes espaços são geralmente muito difíceis de ter uma 

identidade. É muito mais agradável - e produtivo – estar em um ambiente que claramente se 

distingue dos outros e faz com que você se sinta bem. Nossa nova coleção é um excelente 

exemplo da sinergia entre a arquitetura de um edifício com o seu interior.” Os padrões 

dessa coleção ajudam a dividir visualmente os grandes espaços e traz a superfície para 

uma outra dimensão. Desta forma, o design torna-se tão funcional quanto decorativo. 

 

Estreita cooperação com arquitetos    

Através do programa Circles of Architects®, a Desso tem uma relação bem estreita com 

renomados arquitetos. Collot d’Escury: “Mantemos sempre um diálogo com arquitetos e 

designers para estimular a co-criação de novas aplicações de carpetes. Este é um processo 

criativo muito interessante, no qual combinamos as habilidades de profissionais de 

diferentes áreas. Patterns@Play é o resultado direto deste processo.  

 

O conceito CARPETECTURE® da Desso incorpora elementos da arquitetura moderna 

internacional para criar desenhos muito expressivos para os carpetes. Ele reflete as 

mudanças na arquitetura, na forma como os profissionais criam os espaços, os ambientes, 

as cores e os materiais. Como parte do conceito CARPETECTURE® a Desso oferece 

diversas coleções: Pure Lines, Core Structures, Colour Dimensions I e II e a nova coleção 

Patterns@Play. 

 

Criatividade, Funcionalidade e Cradle to Cradle®    

Todos os produtos da Desso se distinguem pela sinergia entre três pilares: Criatividade, 

Funcionalidade e Cradle to Cradle®. A inspiração é a base para a criatividade. Para a 

Desso, criatividade significa integrar percepções, idéias, conhecimento e experiência em 

serviços e produtos funcionais e atraentes. Funcionalidade é tecnologia, e na visão da 

Desso isto significa agregar valor aos produtos e serviços. Através da inovação contínua, a 

Desso tem como objetivo fornecer produtos de qualidade superior e desenvolver soluções 

inovadoras. Os produtos da Desso têm um objetivo distinto: otimizar a saúde e o bem-estar 

das pessoas. Cradle to Cradle® é uma abordagem positiva para a sustentabilidade e está  

intrínseca em tudo o que a Desso faz.  
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Os produtos Desso contribuem para a saúde e bem-estar das pessoas.  
 

 

 

FIM DO COMUNICADO À IMPRENSA 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

**NOTA PARA A REDAÇÃO ** Não se destina para publicação.    
Para mais informações, pedido de entrevistas e fotos em alta resolução, isentas de direitos 
de autor e adequadas para publicação, contate o: 
 
Grupo DESSO        
Anette Timmer        
Tel: +31 416 684 100  
E-mail: atimmer@desso.com  
 
Site: www.desso.com 

    


