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Autor | Author
Daciano da Costa
Obra | Work
HOTEL MADEIRA PALÁCIO
Ano | Year 
1970

LINHAPALACE CERÂMICAS

ref.PLC04

As quatro peças desta reedição, produzidas nas 
cinco cores originais, sugerem um jogo de volu- 
mes com desenho modular e geométrico, do 
qual podem resultar múltiplas combinações.

Cores: amarelo canário, azul afazema escuro, 
vermelho semáforo, laranja vibrante selénio e 
verde lima.

The four pieces now reissued, made in its original 
five colors, suggest a volume play with a modu- 
lar and geometric design that can result in 
multiple combinations.

Colors: canary yellow, dark lavender,
traffic light red, bright selenium orange and lime 
green.

FICHATÉCNICA

ESPECIFICAÇÕES | SPECIFICATIONS

JARRA PALACE 04
ASHTRAY PALACE 04

Materiais | Faiança e vidrado colorido.
Dimensões | A.50 mm x D.200 mm
Espessura | 3 mm
Peso | 550 gr

LINHAPALACE CERÂMICAS

Materials | Earthenware and colored glaze.
Size | H.50 mm x D.200 mm
Thickness | 3 mm
Weight | 550 gr

50 m
m

200 mm
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