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■ WOODSKIN - UN NOU MATERIAL COMPOZIT FLEXIBIL PE BAZĂ DE LEMN 
 

Woodskin este un material compozit dezvoltat şi patentat în studioul de design Mamma Fotogramma 
din Milano. Acest compozit are o suprafaŃă flexibilă datorită materialului textil încleiat între două straturi 
urmat de împărŃirea suprafeŃei prin prelucrarea pe CNC în mici triunghiuri în aşa fel încât să rupă rigiditatea 
formei. 

Această abordare restituie o suprafaŃă de lemn maleabilă, nu numai pentru scopuri decorative, dar şi 
ca un sistem funcŃional de înveliş pentru interior şi exterior. Acest material posedă un potenŃial nesfârşit de a 
absorbi ideile şi posibilităŃile ce reflectă dinamica spaŃiului pe care îl ocupă. 

Woodskin este oferit în module de folii sau role, uşor de transportat şi îmbinat, pentru a obŃine 
suprafeŃe continue, chiar de dimensiuni mari. Sistemul poate fi utilizat pentru valorile estetice şi de formă, 
pentru acoperiri şi finisări, în proiecte cu complexitate mare de forme. 

Materialul poate fi folosit ca suprafeŃe suspendate de tavane mobile şi interactive, sau ca elemente de 
legătură între diferite forme de suprafeŃe. Este posibil să se confere sistemului o stabilitate proprie, prin 
curbare, împăturie şi prin câteva puncte de conexiune, permiŃînd acestuia să fie folosit ca o structură de sine 
stătătoare care poate fi folosită la mobilier sau elemente de interior sau exterior, datorită versiunilor cu 
proprietăŃi de rezistenŃă la intimperii. 

Echipa a început o colaborare cu firma Biffi din Milano, pentru utilizarea materialului Woodskin în 
proiecte comerciale pentru crearea structurilor de interior şi exterior ca material de acoperire sau ca pereŃi 
flexibili în scopul studierii şi experimentării cu materilale hibride. 
 
 

     
 
Sursa: http://www.mammafotograma.it 
 
 

■ CONCEPTE NOI ÎN DESIGNUL DE SUFRAGERII 
      

Dining by Design Show s-a deschis în 2013 la New York. Ca parte din Architectural Digest's anual 
Home Design Show, aceast festin de idei de design oferă cele mai recente tendinŃe pentru mobilier şi 
interioare de sufragerii. Numeroşi designeri de top şi furnizori de mobilier au creat un adevărat spectacol. 
Dining by Design este un eveniment de prim rang pentru DIFFA: Design Industries Fundation Fighting AIDS. 

 

       

Sursa: http://blog.roomplanners.com 
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