DESIGN BOCA DO LOBO NO CENÁRIO DA NOVA
CAMPANHA DE VERÃO DE LUÍS ONOFRE

A EXCELÊNCIA DO DESIGN PORTUGUÊS CAPTADA EM PORTUGAL
EM LANÇAMENTO PARA O MUNDO

Luís Onofre e Boca do Lobo juntam-se numa Campanha sumptuosa, onde podemos assistir à harmonia perfeita
entre o luxo do mobiliário contemporâneo português e uma coleção de primavera/verão composta por peças
clássicas e desportivas.
O momento foi especial, já que o conhecido criador português de calçado Luís Onofre estreia uma nova
temporada: o lançamento de uma linha masculina. O espaço corresponde à excentricidade que a ocasião pedia,
tendo sido a Covet House o palco desta Campanha.
A antiga mansão no Douro, decorada pelas diversas marcas do grupo Covet House: Boca do Lobo, Delightfull,
Brabbu, Koket, Maison Valentina, Essential Home, Luxxu e Circu constitui um espaço luxuoso, que representa
bem a tradição portuguesa.
Foi com vista para o Douro que foram gravadas as filmagens da nova Campanha. Trata-se de uma nova coleção
para homem, com opções clássicas e desportivas como sapatos, botins e sapatilhas, cujos materiais vão desde a
seda bordada, a camurça e a pele. Esta linha masculina surge pela própria necessidade de sapatos que Luís
Onofre queria para si.
Como embaixador da primeira linha masculina lançada por Onofre, surge Jonathan Sampaio e a linha feminina é
representada por Evianne Chatrou.
O cenário foi adaptado pormenorizadamente, tomando atenção a cada detalhe.
O dourado dos metais, a sofisticação dos veludos mais escuros e o conforto dos pêlos brancos das marcas
presentes na Covet House criaram o cenário e ambiente perfeitos para esta campanha de Onofre, recheada de
glamour, sofisticação e elegância.
As peças da Boca do Lobo que estiveram presentes no set foram:

Mesa de Apoio Eden, Bimbo Jay e o Guarda Jóias Boème da Boca do Lobo

EDEN | MESA DE APOIO

A mesa de apoio Eden representa parte de uma árvore de conhecimento e o nascimento da inspiração. É
completamente feita por latão fundido polido e possui uma gravação na parte superior que representa o coração
de uma árvore dourada. Trata-se de uma peça que capta a atenção dentro de uma casa. É uma mesa que foi
concebida para ser exibida num conjunto de 2 ou mais peças, para uma decoração elegante e sofisticada.
PEDIDO DE IMAGENS
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JAY | BIOMBO

O biombo Jay é uma peça enigmática, com um padrão que afirma a identidade do interior da casa. Este biombo
é feito de painéis de madeira. Esta é uma peça que adiciona beleza artísica a qualquer decoração de interiores. O
material utilizado é o carvalho, faia ou mogno. Por fim, é feito o laqueamento da peça.
PEDIDO DE IMAGENS HD

BOHÈME | GUARDA JÓIAS

Bohème encarna o espírito das verdadeiras aventuras de quem opta por viver um estilo de vida fora do
convencional. Este raro e excecional guarda jóias distingue-se do artesanato comum, para um artesanato ultra
refinado na sua essência, seguindo uma nova luxuosa tendência.
Com compartimentos especiais para guardar joalharia, preciosos licores, relógios e charutos. A Private
Collection da Boca do Lobo explora a raridade e a beleza de uma forma contemporânea e será certamente a
estrela do compartimento onde se encontrar. Bohème é o guarda perfeito de uma casa para quem e apaixonado
por viagens, uma vez que serve perfeitamente para proteger luxuosos objetos. Esta peça única guarda os mais
preciosos segredos das mais memoráveis aventuras durante várias gerações.
PEDIDO DE IMAGENS HD

A Covet House representa parte da cultura e da história de Portugal e a combinação perfeita com os maiores
grupos de design do país com mais de 10 anos de legado. É um lema para um futuro promissor e um tributo a
todos aqueles que participaram nesta jornada.
“A nossa missão é dar uma experiência única aos visitantes. Mais do que um showroom comum, queremos que
os nossos convidados exclusivos – que consistem numa lista VIP, incluindo designers de topo de todo o mundo –
não venham apenas ver os nossos produtos ao vivo mas que entrem neste mundo único de cada uma destas
marcas e que as experienciem através dos cinco sentidos. O que queremos verdadeiramente é celebrar o Design”
Ricardo Magalhães, Co-fundador do Covet Lounge e responsável pelo Design de Interiores.

Pode fazer download das imagens em alta resolução na área press do nosso website.
Esperamos ter notícias suas em breve!

SOBRE NÓS
As peças Boca do Lobo são produzidas em Portugal por talentosos artesãos que, através do seu conhecimento de
artesanato, adquirido ao longo de décadas, materializam verdadeiras peças de arte, recorrendo a materiais de
qualidade e a modernas técnicas com as mais recentes tecnologias.
Poderá contactar o Agente Exclusivo da Marca através do contacto +351 964 002 001 ou através do email
sardinha.ajr@gmail.com.
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