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A aparência é da boa e velha vitrola. E uma das funções é mesmo 
rodar vinis, fitas cassetes e os já obsoletos CD’s. Também é pos-
sível sintonizar sua rádio preferida analogicamente, como seu avô 
faria. Mas as marcas do passado ficam por aí. O resto é tecnologia 
moderna, que dispensa emaranhados de fios e conexões confu-
sas. E o melhor: o Memory Master tem como função principal gra-
var em versões digitais materiais de vinis e cassetes.

Crosley Memory Master

Tem gente que é viciado em café. 
Tem também os viciados no cheiro 
de café. E ainda aqueles que são 
viciados nos dois. Se você é uma 
dessas pessoas, vai amar ter em 
casa seu próprio moinho de café. 
Feito em aço inoxidável e com de-
sign moderno com toques retrô, a 
peça resgata o prazer do consu-
mo da bebida mais consumida no 
mundo, depois da água.
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passado
Reinvenção do 

Há quem diga que tudo já foi inventado. Sendo 
aSSim, então é Hora de Se reinventar. Partindo deSte 
PrincíPio, deSignerS de Produto do mundo todo Se 
lançam no deSafio de inaugurar o antigo. de criar 
ProdutoS que, não Por um acaSo, noS lembram um 
velHo objeto eSquecido naS caSaS de noSSaS avóS. 
maS, quando viStoS de Perto, São tecnologia Pura!
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Um dos objetivos do designer tcheco 
Martin Žampach é desenvolver produtos 
atemporais. Talvez por isso, sua arredon-
dada poltrona Flowe® se equilibre numa 
linha tênue entre o futuro e o passado.

Flowe®

Martin Žampach
http://martin.zampach.com

Quick 
Espresso 060



33

Em se tratando de visual retrô, as geladeiras dão um show à parte. 
Esta revisita os anos 50 e é fabricada pela Smeg. O refrigerador, 
localizado na parte superior, tem capacidade para 205 litros. Já a 
capacidade do congelador, instalado abaixo, é de 103 litros. O visual 
é antigo, mas o produto vem equipado com funções modernas, 
como degelo automático.

Geladeira Smeg

A tecnologia é moderna: um microondas 
com mil watts de potência, cheio de re-
cursos e funções e feito de aço inoxidável 
Mas a aparência lembra um tempo em 
que os microondas ainda nem existiam. 
Um charme especial para sua cozinha.

Microondas 
Elmira Northstar 

BARSandBOOths.com

A inspiração do francês Nicolas Hubert para desenvolver o refrigerador ex-
terno Eletrolux foi o antigo costume chinês de deixar os alimentos ao ar livre 
durante as estações mais frias, a fim de economizar tempo e espaço. A ideia 
é que o refrigerador seja instalado nas paredes externas das construções 
de modo que, durante o inverno, possa aproveitar a temperatura ambiente 
para conservar os alimentos. Já durante o verão, o eletrodoméstico trans-
forma luz em energia, por meio de painéis solares.

Refrigerador Eletrolux

Nicola Shubert
www.nicolashubert.com
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A inspiração dos designers Jesper Hermann e Christian Brandt para o design 
do carro dinamarquês Sondergard foram os tradicionais Super7 britânicos, 
uma vez que, em termos de concepção e construção, esse tipo de carro não 
mudou muito dos anos 50 pra cá. Claro, o chassi foi totalmente reinventado para 
que fosse possível acomodar um motor moderno. Outros detalhes no design 
também foram alterados a fim de se adaptar à produção em série.  

Sondergard

Ricky Søndergård
http://www.sondergard.com/
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Parece uma espaçonave, mas é um projetor de imagens. A cor e a 
forma do OO Projector chamam a atenção para o visual do produto, que 
consegue ser destaque mesmo sendo usando normalmente em home 
cinemas, onde há tanto entretenimento a ser compartilhado. Além da 
beleza, o projetor traz também Wi-Fi incorporado, o que permite o envio 
de filmes – ou outros conteúdos – do seu computador para o aparelho.   

David Riesenberg
http://davidriesenberg.com/

OO Projector
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design
>> os campana  O jeito brasileiro de fazer design   >> office design  Antes, contêineres. Hoje, escritórios 


