
LÀMPADA DE PEU [LMP2]

Material: Fusta de pi amarada 
Dimensions: Segons Naturalesa

Exposades(75x45)i(57x40)cm aprox.
Acabat: Pintat i encerat
Suport: Fusta o Ferro

LMP2, és una làmpada que forma part d’una família
que formen diferents elements d’il·luminació, en
el  que  s’ha  incrustat  llum  LED.  En  que  es
diferencien  segons  la  pròpia  obtenció  de  la
matèria prima i de la seva naturalesa. 
El material, les mides, el tractament i el suport
són funció del mateix element, del propi client i
del sentiment del artista, per això cada unitat és
única, exclusiva i irreproduïble. La creació ha
estat  realitzada  conjuntament  amb  l’ajuda  i
coneixements de MESTRE PACO.

Disseny: GABRIEL CANTARELLAS REIG



TAULA BAIXA DE MARBRE

Material: Marbre vermell “coralito”
Dimensions: 122 x 51.50 x 40(cm)
Acabat: Polit
Suport: Ferro

Aquesta taula està formada per una peça de marbre
vermell recuperat d’un moble del segle XIX i com a
suport, un element de ferro, treballat per crear
una estètica carregada i recolzat a una cunya de
fusta.  Donat  la  procedència  de  l’element
principal,  es  tracta  d’una  peça  única  i
irreproduible.  La  creació  ha  estat  realitzada
conjuntament amb l’ajuda de l’Encruïa i 8 Ulls. 

Disseny: GABRIEL CANTARELLAS REIG



BABY MOCCASIN

Material: Pell i cotó 100% ecològic
Dimensions: Talla 15-16

Baby moccasin, són unes sabates pels més petits de
la  casa.  Fetes  a  mà,  cada  model  és   únic  i
exclusiu, fetes amb pell de Mallorca. Formen part
de la col·lecció melisucre by Dolçameta. 
Talles disponibles: 15-16 | 17-18

Disseny i Creació: COLOMA FERRAGUT COMPANY



LÀMPADA PENJADA

Material: Olivera
Dimensions: Segons naturalesa
Acabat: Encerat

Làmpada  de  suspensió  feta  amb  troncs  antics
d’olivera i buidats a mà seguint el contorn del
propi tronc. S’ha intentat modificar el tronc i la
fusta lo mínim possile per no perdre l’essència.
La llum és LED i càlida, com la mateixa olivera.
La feina ha estat realitzada conjuntament amb 8
Ulls.

Disseny: RAMON PERELLÓ TORRANDELL



SILLA LATÓN

Material: Acer, llautó i fusta
Dimensions: -
Acabat: Acer pintat i fusta natural

El disseny d’aquesta peça artesanal parteix d’un
disseny antic, evolucionat fins a crear un disseny
més  modern  en  quant  a  materials  y  forma.
L’estructura  base  està  formada  per  tub  de  acer
lacat en blanc de 2cm de diàmetre, amb respatller
de llautó i seien de fusta de fleix. Aquest seient
està  composat  per  vuit  llistons  de  fusta,  que
simulen ser unes costelles, creant una superfície
còncava  i  ergonòmica  per  poder  asseure  el  cos
humà. La feina ha estat realitzada conjuntament
amb l’encruï i 8 Ulls.

Disseny: ANTONIA VILLALONGA SOLIVELLES


