
covoare inedite, 
adevărate bijuterii deco

Află adresele magazinelor la pagina 158.

Odă dedicată artelor vizuale
Covor Palette, realizat manual  
din lână cu 216 nuanțe diferite. 

Design Sofie Lachaert  
și Luc d’Hanis.  
L 300 x l 200 cm 

61.163 lei • Nodus

Inovator, cu umor 
Covor Les 100 Pas, 
creat 100% din vinil 

(PVC), cu model decu-
pat după un pattern 

digital. Design Vincent 
Olm. L 240 x l 85 cm 

Preț la cerere 
Ligne Roset

Nou în peisaj 
Covor Losanges, realizat manual  

din lână afgană, cu tehnica străve-
che kilim. Design Ronan și Erwan 
Bouroullec pentru Nanimarquina.

L 300 x l 230 cm 
Preț la cerere • Diesel Concept Store

Romantic, de inspirație vestimentară
Covor Migration, din lână, cu nasturi 

din lemn de alun și model brodat.  
Design Studio Formafantasma.  

Diametru 220 cm 
92.841 lei • Nodus

Cum granițele designului sunt tot mai deschise 
spre inovație, am ales să-ți facem cunoștință 

cu unele dintre cele mai atractive creații 
exclusiviste, menite să-ți răsfețe tălpile. Rolul lor 
în decor nu va trece neobservat, însă, ca orice 
piese ce se abat de la producția standardizată, 

presupun și o investiție consistentă.
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Tridimensional, ca în natură
Covor Roots, din lână și  

franjuri din bumbac, „sculptat”  
manual în 3 straturi cu înălțimi  
diferite. Design Matali Crasset. 

Diametru 220 cm 
73.774 lei • Nodus

Substituirea unor  
stereotipuri

Covor din fibre de nailon 
imprimat. Design Marcel 
Wanders pentru Moooi.

Diametru 240 cm 
5.084 lei • Moir

grupaj realizat de aNDReea zahaRia

O linie recentă în design: eco-șic
Covor Botanica, realizat 100% din 
fetru, reciclabil și biodegradabil. 

Design Selina Rose.
Diametru 120 cm 

2.625 lei • www.selinarose.co.uk

Creație extravagantă, 
de gală

Covor Black Tie, din 
mătase, cu fundă 

ceramică și fâșii din 
piele. Design Nika 

Zupanc.
Diametru 200 cm 

130.314 lei • Nodus
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