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Tributo aos
amantes do design
Chama-se Tralhão Design Group e está empenhado em “criar e gerir
negócios de grande potencial criativo e humano”. Esta empresa
portuguesa está determinada a internacionalizar os seus produtos,
nomeadamente a coleção de móveis que recentemente lançou para
espalhar a alma do mobiliário português pelo mundo. A Tralhão Furniture
desenvolvida na IPOTZ Studio junta-se ao Tralhão Design Center e à
Tralhão Design Gallery em representação das áreas de negócio do grupo. A
força motora da Tralhão Design Group assenta na dedicação ao cliente e no
enorme amor pelo design que justificam os 36 anos de vida e de sucesso.
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O

nome é familiar e
“foi escolhido numa
altura em que era
comum atribuir ao
negócio o apelido
da família”. O Tralhão Design
Group há 36 anos atrás começou
por ser “uma loja de venda de mobiliário que se destacava pelo seu
serviço de qualidade e dedicação
ao cliente”, explica Sara Fonseca,
uma das designers da empresa.
Em 1999 o grupo inaugurou o
novo showroom em Soure, perto
de Coimbra, mais tarde, em 2003,
expandiram o mercado para
Lisboa com a abertura de uma loja
em Alcântara e, em 2004, surgiu
o IPOTZ Studio, um ateliê criativo
que abriu “uma nova dinâmica ao
negócio.”

Quando abriu, em 1974, chamavase Móveis Tralhão. Deu-se, então,
início a um caminho que começou numa estrutura familiar e de
implementação local para agora
o Tralhão Design Group estar de
malas feitas e partir na viagem de
internacionalização e expansão
para novos mercados. Foi em abril
deste ano que o grupo se apresentou ao mundo com a Tralhão Furniture, “a marca mais internacional
do grupo”. Na Feira Internacional
do Móvel em Milão a empresa,
“após tantos anos a desenhar
peças que os clientes amam e não
conseguem encontrar no mercado”, lançou uma coleção para
chegar também a todos
os arquitetos, designers e
decoradores do mundo.
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Coleção

Alfama é o primeiro objeto criado
“para perpetuar memórias, reinterpretar técnicas e conceitos do
passado”. Esta peça da Tralhão
Furniture surge da fusão fonética
entre a palavra “alfa”, a primeira
letra do alfabeto grego, e a palavra
“ama”, indo de encontro ao amor
pelo design. Mas também pretende
retratar o, emblemático, bairro lisboeta: Alfama. Inspirada na azulejaria portuguesa, esta peça assenta
numa dicotomia entre o passado
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e o futuro porque parte do tributo
aos designers anónimos de outras
gerações para “procurar conceptualmente personificar o mundo de
hoje” em constante desconstrução.
Alfama é uma peça multifuncional
“feita em MDF com formas recortadas a laser e lacada a branco de alto
brilho” e comunica, graficamente,
a monumentalidade presente na
arquitetura portuguesa. O interior
apresenta uma disposição imprevista de gavetas e acabamentos em
folha de ouro com uma camada de

verniz e chapas de aço inox recortadas, também a laser.
A Epifania Collection é um conjunto
de três peças - Castelo 43, Vilar 3
e Monte 15 – que também se inspira “em elementos de identidade
histórica, cultural e artística”. Esta
coleção pretende, através do design,
representar uma “urbanidade
sensorial” e, para tal, criou-se uma
“cidade de porcelana” em que o brilho, o desenho e a cor dão ritmo aos
elementos construídos. O cenário
mágico torna-se exuberante graças,

principalmente, às “características
próprias de uma realidade mutável,
em constante transformação e
evolução”.
Todas estas coleções foram desenvolvidas “na porta de entrada da
inovação do grupo, onde “uma equipa multidisciplinar, constantemente
atualizada e sedenta de ideias,
marca tendências no desenvolvimento dos seus projetos transformando, plástica e formalmente,
conceitos em soluções, sonhos em
realidade”, refere Sara Fonseca. No

IPOTZ Studio, o coração criativo do
Tralhão Design Group, a equipa de
arquitetos, designers de interiores,
de produto e de comunicação marca
o seu cunho na interligação das
diferentes áreas e no contacto com
o melhor que se faz ao nível do design mundial. É do IPOTZ Studio que
surgem todos os projetos a nível de
design de interiores, de produto, de
comunicação e arquitetura”, refere a
designer acrescentando que neste
ateliê “a equipa de dez funcionários,
todos os dias, luta por surpreender

e superar as expetativas de todos
os clientes”.
O Tralhão Design Group está dividido em quatro áreas de negócio
estratégicas. A área do produto
onde se insere a Tralhão Furniture, a do serviço, que engloba a,
também já referida, IPOTZ Studio
e a Tralhão Lighting. Este último
serviço é uma ferramenta útil que
dá a conhecer uma variedade alargada de soluções de iluminação a todos os arquitetos
e decoradores.
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No fim deste ano, a empresa vai
lançar o Dotcom “uma plataforma
online que permitirá ao cliente uma
visualização e compra do melhor
design internacional, 24 horas por
dia, 365 dias por ano”, revela Sara
Fonseca. Falta, apenas, conhecer
a área de comércio que funciona
como ponto de partida da empresa. O Tralhão Design Center é
um espaço de 6000 m² que expõe
as melhores marcas nacionais e
internacionais de mobiliário, ilumi-
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nação e acessórios. É a Meca do
Design em Portugal onde se pode
encontrar marcas como a Artemide, BD Barcelona, Boca do Lobo,
Diesel, Droog Design, Edra, Flos,
Ingo Maurer, Missoni Home, Moooi,
Moroso, Opus Home, Skitsch, Slide,
Tom Dixon, Vibia, Vitra, entre outras.
Sara Fonseca assume que o principal objetivo deste showroom “é
marcar a diferença e ser um marco
de referência a nível nacional, para o
público em geral, designers, decora-

dores e arquitetos, tendo uma forte
incidência na hotelaria”.
A Tralhão Design Gallery apresenta-se como “o mimo do grupo para
todos os amantes do design português e do mundo”. Nesta primeira
galeria de design contemporâneo,
em Lisboa, estarão patentes peças
de design exclusivo e limitado do
que se faz em Portugal e a partir de
uma agenda será possível seguir de
perto as últimas criações dos designers internacionais. A programação

está dividida em quatro temáticas
anuais e Sara Fonseca dá a conhecer o primeiro projeto agendado.
“Welcome to Paradise”, da autoria
da IPOTZ Studio, “contará com
grandes marcas, tanto nacionais
como internacionais. Edra, Boca
do Lobo, Baccarat, Munna, Marcel
Wanders Studio, Tralhão Furniture
são exemplos de algumas “etiquetas” patentes nesta iniciativa
a representar o melhor que se faz
dentro da área. Pretende-se com

este projeto conquistar os design
lovers e deixá-los impacientes pela
chegada dos temas seguintes.
Neste momento o Tralhão Design
Group está a trabalhar no projeto
“Duecitânea Design Hotel”. Esta
unidade hoteleira foi desenvolvida pela IPOTZ Studio seguindo
um conceito assente no lema
“Vene, Vidi, Vivi” (Chegar, Ver
e Viver). O hotel apresenta-se
como uma reinvenção de Roma,
na sua essência, na sua vivência,

nos seus aspetos mais brilhantes e marcantes. “É, assim, uma
proposta que vive da fusão do
espírito cultural romano, com um
tratamento concetual e formal de
design contemporâneo ajustado
e focado naquilo que são, hoje,
um conjunto de fatores capazes
de oferecer a máxima qualidade
aos seus utentes e contribuir para
uma experiência única e
inesquecível”, descreve Sara
Fonseca.
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O Tralhão Design Group, para além
dos projetos como o restaurante Zé
Carioca, NH Golfe Indoor, a Brasileira
e Mimos & Terapias, está sempre
disponível para proporcionar um
acompanhamento personalizado,
com um toque irreverente, divertido
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e emocionante, a todos os que
procuram o grupo.
Nas seis marcas, distribuídas pelas
quatro áreas de negócio, a presença
da inovação, da tecnologia, originalidade e das tendências é uma
garantia segura. O grupo pretende

ser uma referência do design a nível
nacional e internacional em todas
as áreas que atuam, “procurando
sempre oferecer um serviço de
dedicação ao cliente, capaz de responder aos mais ousados e diversificados desafios do mercado”.

