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Longe dos reluzentes holofotes do design
atual, o japonês Morito trabalha peças
de madeira em silêncio, inspirando
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Madeira modelada

A Cadeira Folha, de pau-marfim
e freijó, tem esse nome por causa
do desenho do assento.
Os encaixes são do tipo ganzape,
sem parafusos nem cola, que
permitem algum movimento à
madeira e evita empenamento

Como a Cadeira Folha e o
Banquinho Parafuso, esta Poltrona
de Varanda, feita de freijó, recebe
um acabamento a óleo que expõe
a textura natural da madeira e faz
com que a peça ganhe brilho e
beleza ao longo dos anos de uso

Divulgação

A rosca de eixo deste Banquinho
Parafuso é feita à mão, sem
ferramentas elétricas, com uma
madeira amazônica chamada
muiracatiara, própria para a
função por ser lisa e oleosa.
As outras partes do banquinho
são de freijó e cumaru

