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Desfrutar das texturas, misturar cores e formas de construção é a razão do sucesso da Domkapa na 
indústria do mobiliário. Desta forma, a Domkapa desenvolveu uma coleção que lhe proporcionará 
uma experiência completamente aprimorada, onde o conforto é o epítome esquecer o design. 

A nova coleção da Domkapa é capaz de pertencer a todos os espaços e estilos graças a uma 
tremenda paixão pela costura detalhada. Desde sofás a acessórios, poderá encontrar um novo 
significado de conforto e funcionalidade, onde tudo é construído à mão com materiais de alta 
qualidade. 

 

 

O Sofá Modular Edward inspira-se num retiro 
da vida cosmopolita. Oferecendo máxima 
adaptabilidade composicional, este design 
permite-lhe brincar com uma vasta gama de 
módulos, para que possa construir um sofá de 
acordo com o seu estilo de vida. 

 

 

 

O Sofá Beaumont explora a beleza da 
simplicidade misturada com a 
funcionalidade do seu sistema de abertura 
de movimento único que dá lugar a uma 
cama convidativa. Produzido com 
materiais de alta qualidade e com as 
melhores técnicas de costura, o seu 
design distinto torna-o uma peça ideal 
para qualquer estilo de vida. 
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Com um espetro moderno das formas e 
padrões tradicionais da história, Adley 
abre a porta a um mundo de propósito, 
servindo como uma peça de 
armazenamento ou mesmo como um 
lugar adicional. Do estilo tradicional ao 
contemporâneo, Adley é simples e 
elegante no exterior e funcional no 
interior. 
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Avery dá asas a uma essência requintada, 
convidando-o a brincar com funções, servindo 
como pouf, espaço de armazenamento e mesa 
de apoio. É marcado por um espírito quente 
pelas suas texturas suaves e formas redondas, 
onde cada detalhe é importante. 

 

 

 

 
 

Carter ecoa um traço autêntico do design 
contemporâneo misturado com a essência 
das linhas tradicionais que, em conjunto, 
irão assegurar elegância. Um design 
duradouro misturado com linhas 
contemporâneas enquanto um sentido 
tradicional presta homenagem ao requinte. 
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O pousa-pés Alexander incorpora 
funcionalidade aliada a uma forma tradicional 
que não pode passar despercebida. Este 
design é sensacional enquanto as suas curvas 
suaves prestam atenção à funcionalidade e 
ergonomia, contribuindo para um conforto sem 
fim, especialmente quando combinado com o 
Cadeirão Alexander. 

 

 

 

 
A Banqueta Vincent presta homenagem ao 
artesanato expressado por um rigoroso 
esquema de contrastes entre a sua 
estrutura de madeira e o assento estofado. 
Este desenho não só é agradável à vista, 
mas também ao toque, permitindo ao seu 
interior incorporar a sua elegância e 
autenticidade para a vida. 
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Henry expressa uma harmonia através dos 
seus detalhes especiais. Com uma pequena 
almofada que pode ser ajustada ou mesmo 
removida, este design tem o equilíbrio certo 
entre os pés rigorosamente trabalhados à mão 
e o seu assento macio, mas envolvente. O 
Henry é uma peça agradável para os olhos, com 
uma forma notável e intemporal. 

 

 

Domkapa é uma marca de estofo com sede em Portugal que apresenta várias semelhanças com a filosofia haute-couture 
centrada no valor de um "feito à mão". Desde 2009, a Domkapa desafia a sua equipa a criar o encontro diário perfeito entre o 
design e o conforto. A nossa equipa de design trabalha lado a lado com a produção, e esta sinergia orgânica permite a criação 
de designs inovadores. 
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