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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Chic de la table

Η

ιστορία του Coffee Cup αρχίζει από την έγχρωμη γραμμή στο χείλος του. Ασημένια ή μπλε;
Ο αγαπημένος μας designer Minas σχεδίασε
την κούπα για τον πρώτο πρωινό καφέ και τη
μετέτρεψε σε μικρό αντικείμενο πόθου. Χωρίς να προσθέσει κανένα διακοσμητικό στοιχείο, βελτίωσε το σχήμα της κούπας, επιμένοντας σε ένα minimal chic, αλλά απολύτως λειτουργικό ύφος
γιατί, όπως συνήθιζε να λέει ο ίδιος, «τα πάντα έχουν να κάνουν
με το σχήμα και τη χρηστικότητα». Επενδύοντας στο πιο εύθραυστο υλικό, την πορσελάνη, έδωσε την αίσθηση της κίνησης σε μια
σειρά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, έτσι ώστε με το που τα
αγγίζουμε να διεγείρουν τις αισθήσεις μας. Δεν τα σχεδίασε ούτε
πιο χοντρά, ούτε πιο λεπτά, ούτε πιο ψηλά, ούτε πιο χαμηλά, αλλά
μέτρησε με ακρίβεια την ανθρώπινη παλάμη, τις αποστάσεις
των χεριών και των δακτύλων, έτσι ώστε να είναι εύχρηστα και
σταθερά. Γιατί ο Minas έπαιρνε μεγάλη ικανοποίηση κάθε φορά

που μπορούσε να βελτιώσει την καθημερινότητά μας, πάντα με
το δικό του, προσωπικό στυλ. Γι' αυτό και τα φλιτζάνια του καφέ
δεν πέφτουν όταν τα ακουμπάμε στο πιατάκι, ακόμη κι αν τα
στρέψουμε με κλίση 45ο. Γλιστράνε και βρίσκουν τη θέση τους
μόνα τους. Σημαντική λεπτομέρεια και η θέση για να ισορροπεί
το κουταλάκι. Για την κούπα επινόησε μια ειδική λαβή που δέχεται τα δύο δάχτυλα του χεριού χωρίς να τα πληγώνει. Η σειρά
ολοκληρώνεται με το napkin ring, μια μικρή πολυτέλεια που
μας υπενθυμίζει τη χρήση της υφασμάτινης πετσέτας στο τραπέζι.
H ιστορία που άρχισε να διηγείται ο Minas με τα πορσελάνινα
σκεύη καθημερινής χρήσης δεν τελειώνει εδώ. Η επανέκδοση
της σειράς σε συνεργασία με την τσέχικη εταιρεία Goldfinger
Porcel n είναι η αρχή μιας νέας εποχής για τo brand.
Info: Minas, Εμ. Μπενάκη 8, Κηφισιά, τηλ.: 210 6233577Πλ. Αγίας Κυριακής, Μύκονος, τηλ.: 22890 27320,
minas-designs.com

*ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ

Πώς μπορεί κάτι τόσο εύθραυστο να είναι και τόσο σταθερό; Την απάντηση δίνει
το brand Minas με πορσελάνινα αντικείμενα καθημερινής χρήσης που διακρίνονται
για το λειτουργικό design και την ξεχωριστή αισθητική τους.

SHOPPING | SPRING - SUMMER 2021
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Η ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ
ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ
Ονειρευόμαστε ήδη τα βότσαλα κάτω από τα γυμνά μας
πέλματα. Μέχρι τότε, φέρνουμε το σπασμένο λευκό
τους στο σπίτι μας.
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1. Καρέκλα Carla, Milano De. 2. Επιδαπέδιο φωτιστικό Pekin του οίκου Roche Bobois, Roche Bobois.
3. Τραπέζι Manto σχεδιασμένο από τον Pietro Russo για τον οίκο Gallotti & Radice, Interni. 4. Βάζο Aileron του οίκου Roche
Bobois, Roche Bobois. 5. Πουφ Rope Bubble, Milano De. 6. Καναπές Cosimo, Homad. 7. Δαχτυλίδι για πετσέτα φαγητού, Minas,
minas-designs.com 8. Πολυθρόνα Gogan σχεδιασμένη από την Patricia Urquiola για τον οίκο Moroso, Casa di Patsi.
9. Μπουφές Pandora σχεδιασμένος από τον Pinuccio Borgonovo για τον οίκο Gallotti & Radice, Interni.
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SHOPPING | ΚΟΥΖΙΝΑ
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ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ;
Βάζουμε στον χώρο γαστρονομικής δημιουργίας πινελιές pop και διαχρονικού design.
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1. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης CBNes 4898, A+++ με τεχνολογία Ice Maker και οθόνη αφής 7’’ της εταιρείας Liebherr.
2. Σουπλά, Confident, ΝEF-ΝEF Homewear 3. Κουτάλα, Tefal. 4. Γάντι κουζίνας Blue Q, blueq.com 5. Δίσκος Varfint, Ikea.
6. Φλιτζάνι και πιατάκι για εσπρέσο, Minas, minas-designs.com 7. Σύνθεση κουζίνας Mythos, Franke. 8. Σύνθεση κουζίνας Ola
20, Gruppo Cucine. 9. Πιάτο Giraffe της Sophie Allport. 10. Χαλί Jute BRD/99 Natural, Βιοκαρπέτ. 11. Αντικολλητικό τηγάνι από τη
σειρά Tefal Unlimited, Tefal. 12. Μπαταρία Tinkisso, dowsingandreynolds.com
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