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PURE
FORM

Em celebração dos essenciais do design, 
Pure Form caracteriza-se pelo jogo de 
sombras e luz, realçando em simultâneo 
a força das estruturas em bruto, as linhas 
arquitectónicas e os objectos.

Esta colecção apela ao minimalismo 
e transmite uma sensação de leveza 
e sobreposição de transparências. 
Os elementos visuais são marcados 
por uma combinação de cores e materiais, 
padrões rectilíneos e contornos 
que enfatizam a estética depurada 
do espaço.
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COR

A paleta de cores junta tons neutros, 
claros e luminosos, que dinamizam 
o conjunto com um toque de suavidade 
e leveza aos tons intensos, azulados 
e vermelhos, que conferem força 
e estabilidade. A sua combinação 
transmite carácter, equilíbrio e pureza aos 
ambientes.

As cores claras funcionam muito bem 
quando aplicadas tom sobre tom às quais 
se pode juntar um apontamento 
de vermelho para acentuar uma estrutura 
ou de azul para marcar um espaço. 
A paleta de cores pode igualmente 
ser explorada utilizando os neutros 
para atenuar a intensidade das restantes 
cores. As inúmeras combinações fazem-
se de forma fácil e intuitiva.

Pure Form é uma tendência dedicada 
à estética universal, baseada na riqueza 
cromática das inúmeras combinações 
e a sua capacidade em criar harmonias
que perduram no tempo. Esta tendência 
alia a simplicidade reivindicada a 
combinações clássicas que resultam 
sempre bem em qualquer espaço.
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