AS CINQUENTA SOMBRAS

DE GREY
BOCA DO LOBO

NAS 50 SOMBRAS DE GREY
A tão aguardada adaptação para filme do livro bestseller “50 Sombras de Grey” está
prestes a estrear. Um autêntico fenómeno mundial, desde o seu lançamento a trilogia de “50 Sombras de
Grey” foi traduzida em 51 idiomas em todo o mundo, e vendeu mais de 100 milhões de cópias, tornando-se uma das séries de livros mais rapidamente vendidas até agora.
A estrear na véspera do Dia dos Namorados (13 de fevereiro), o filme é dirigido por Sam Taylor-Johnson e
produzido por Michael De Luca e Dana Brunetti. O argumento foi ainda acompanhado por E.L. Kames, o
autor original.
Escolhida por se enquadrar no estilo de vida extravagante e no gosto milionário de Christian Grey, a Boca
do Lobo apresenta no filme as peças mais ousadas da sua coleção. Identificando-se totalmente com o
caráter das “50 Sombras de Grey”, o design da Boca do Lobo é sinónimo de luxo e exclusividade.
Uma autêntica inspiração para os mais ousados decoradores de interiores. Cada peça foi cuidadosamente
selecionada de acordo com as cenas do filme, com o objetivo de incorporar paixão e personalidade ao
cenário. O design audaz e sedutor da Boca do Lobo vai, sem dúvida, provocar e despertar emoções nos
espetadores.
Somos a escolha da Universal Pictures para ilustrar o estilo de vida moderno e cosmopolita de Mr. Grey.
Esteja atento a cada elemento, até ao mais pequeno detalhe, e deixe-se surpreender.
Insaciável por design exclusivo e provocante?

APAIXONE-SE

PELO CENÁRIO DAS 50 SOMBRAS DE GREY

BROOKLYN | MINI BAR
Inspirado na composição e tipologia da icónica peça da Boca do Lobo, Mondrian, Brooklyn foi desenhado
para ser um mini bar. No entanto, dada a sua versatilidade, pode ser facilmente convertido para uma
elegante mesa-de-cabeceira.Esta requintada peça de mobiliário faz parte da coleção “Soho”, e é considerada
uma verdadeira obra de arte para colecionadores.
O acabamento em alto brilho (também disponível em branco) e o subtil, porém elegante, acento em couro,
assegura um toque clássico a qualquer decoração de casa.
PLAZA | MESA DE CENTRO
Os apreciadores da Boca do Lobo acostumaram-se ao nosso design intemporal e exclusivo. Reconhecida e
apreciada em todo o mundo como marca de excelência e singularidade, a Boca do Lobo apresenta uma
peça única, produzida artesanalmente: a mesa de centro Plaza.
Perfeita para enquadrar o ambiente de uma sala de estar contemporânea, acrescentando-lhe um toque de
sensualidade. A silhueta é composta de modo a definir a estrutura no seu todo e a sua beleza singular. A
base estrutural da mesa é feita de tubos de aço, com o topo no mesmo material.
PALATINO | EXPOSITOR
O Palatino italiano é uma das áreas mais antigas da cidade, onde residem as origens de Roma. Baseando-se
na sua história, este é um expositor exclusivo e mágico que complementa tanto os estilos de decoração
mais tradicionais como os mais modernos. Uma peça delicada, com uma forte presença que irá
surpreender os convidados mais queridos, elegantemente colocada na sua sala de estar ou hall de entrada.
A sua estrutura envolve quatro painéis de vidro apoiados por uma base que enfatiza o espírito original da
peça. Elegantemente trabalhada a partir de madeira de mogno, destaca-se ainda pelas janelas que exibe nos
quatro lados.

PIXEL ANODIZED | ARMÁRIO
Esta peça nasceu graças à mente aberta dos nossos designers e ao seu forte desejo de inovar, sem que
tenham descurado, porém, as técnicas tradicionais e artesanais aplicadas em várias formas e estilos artísticos. Revestida de uma beleza e força singulares, o Pixel foi trabalhado com os melhores materiais e aplicado
a projetos de decoração tão funcionais quanto esteticamente impressionantes.

TORTUGA | BAÚ
Nobre, elegante e esplendorosa, a Tortuga é, inegavelmente, uma peça de design excecional. Uma verdadeira celebração do século XXI e fiel aos materiais e linhas modernas, esta peça mantém uma forte ligação
com suas raízes clássicas. Foi criada em oficinas onde o trabalho manual responde a regras muito rígidas
para garantir a sua qualidade, por uma equipa de artesãos qualificados que procuram a excelência.
DIAMOND | APARADOR
A Boca do Lobo distingue-se por criar mobiliário contemporâneo, que mexe com a emoção dos seus
admiradores. Diamond reflete a nossa missão de interpretar o desejo do consumidor moderno por produtos de decoração exclusivos e requintados, enquanto, ao mesmo tempo, visa manter o equilíbrio entre os
valores intemporais de decoração e a qualidade irreparável.
AVENUE | BIOMBO
Esta biombo é tão elegante que se adequa a qualquer casa de gosto requintado, independentemente do seu
estilo de decoração. Avenue é uma peça marcante e serena que atrai a atenção e cativa quem o contempla.
As suas características únicas tornam-no uma obra de arte por si só, mas pode também servir um propósito
funcional, como divisor de quarto. Assenta ainda na perfeição no seu hall de entrada ou na sua sala de
estar, com a certeza de se adequar a qualquer ambiente.

SYMPHONY | APARADOR
Visando compreender o passado e interpretá-lo por meio de tecnologia de ponta e design contemporâneo,
criámos esta peça de mobiliário única e apaixonante, inspirados pela música. Um conjunto de tubos de
latão polido reveste uma estrutura de madeira exótica, criando uma justaposição harmoniosa e singular.

SOBRE NÓS
h
As peças da Boca do Lobo despertam sentimentos e emoções em quem as possui. São feitas à mão,
em Portugal, por artesãos talentosos que combinam a sua sabedoria de anos de experiência em
métodos de fabricação tradicionais com os mais recentes sistemas tecnológicos. Optando sempre
pelos mais nobres materiais, criamos ambientes cosmopolitas, luxuosos e intemporais.
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