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NEWSLETTER 15

POLAK DLA CAPPELLINI
PRZEMYSŁAW „MAC” STOPA TO PIERWSZY POLSKI PROJEKTANT, 
KTÓRY STWORZYŁ MEBLE DLA KULTOWEJ WŁOSKIEJ MARKI CAPPELLINI

Kolekcja Drum stanowi hołd dla heksagonalnych padów perkusyjnych z lat 80. ubiegłego 
wieku. Kształty te w różnych konfiguracjach tworzą na powierzchni foteli efekt wzorów 
3D. Meble zaprojektowano tak, aby można było je łączyć w większe całości. Modułowe 
są także stoliko-pufy. Meble wypełnia pianka poliuretanowa o kilku gęstościach. Tapicer-
kę wykonano z elastycznej tkaniny o trzech różnych wzorach i w kilku wersjach kolory-
stycznych. W skład kolekcji wchodzą także stoliki pomocnicze wykonane z giętej blachy, 
dostępne w kolorach białym lub antracytowym. Cappellini to jedna z najbardziej rozpo-
znawalnych i awangardowych włoskich marek meblowych. Projektują dla niej wszyst-
kie światowe sławy designu, w tym jej twórca, Giulio Cappellini – biznesmen, projektant 
i trendsetter. Większość mebli produkowanych przez tę włoską manufakturę wchodzi 
do kanonu klasyków światowego designu, a kolejne nowości zaskakują nie tylko formą, ale 
także zastosowanymi materiałami i rozwiązaniami. www.cappellini.it, www.massivedesign.pl

Wojciech Trzcionka
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