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Zipping lança tapetes turcos em patchwork no Salão de Gramado
2013

A Zipping apresenta durante a primeira edição do Salão de Gramado – Feira de Móveis, Design e

Decoração que acontece de 1º a 04 de julho, no Centro de Feiras e Eventos Serra Park, em Gramado, RS, a

linha Patchwork importada com exclusividade da Turquia.

O estilo Patchwork foi criado na Inglaterra do século XIX, quando excêntricos trouxeram a tendência do

xadrez e retalhos para os tapetes. Desde então, o estilo veio se reinventando juntamente com novas

formas de confecção e técnicas de recorte.

Muito comum e apreciado entre os adeptos do artesanato, a técnica do patchwork foi incorporada à

tapeçaria turca. O resultado são peças lindíssimas, únicas e que a Zipping traz com exclusividade para o

Brasil.

A coleção segue uma linha assimétrica, onde a combinação de recortes de tapetes clássicos resulta em

uma estética contemporânea e inovadora. Criados a partir de retalhos de tapetes antigos, as cores

marcantes e texturas orientais fazem dessa peça um verdadeiro mosaico cultural.
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Todas as fases da confecção respeitam as origens da técnica do patchwork, ou seja, são executadas

manualmente com preciosos fios usando a técnica antiga da arte do bordado. Por conta de suas

especificidades, não há um tapete igual ao outro, o que torna a peça ainda mais singular.

As novidades da  Zipping você confere de 1º a 4 de julho na primeira edição do Salão Gramado – Feira de

Móveis, Design e Decoração no Centro de Feiras e Eventos Serra Park, na Serra Gaúcha. A cobertura da

mostra você acompanha aqui no sortimentos.com.
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