PILLOW COLLECTION | by Stefano Giovannoni

ENGLISH
Stefano Giovannoni, one of the most prestigious designers in the world,
does an amusing expression to design a genial furniture collection that
evokes a chill-out space created by means of cushions.
Mediterranean and warm design, universal as all the creations of master
Giovannoni that calls to the relax and to enjoy the life.
As all the products VONDOM, is suitable for outside, even for the most
extreme climatic conditions since is manufactured by means of rotational
molding made by PE of highest request.
Exclusive furniture that cause to live and to feel, that facilitate the human
contact and the serene conversation.

ITALIANO
Stefano Giovannoni, uno dei più prestigiosi designer mondiali, utilizza
un’espressione divertente per progettare una geniale collezione di mobili
che evoca uno spazio chill-out creato mediante cuscini.
Design mediterraneo e caldo, universale come tutte le creazioni del
maestro Giovannoni che richiama il relax ed il piacere della vita.
Come tutti i prodotti VONDOM, è adatto per l’esterno, perfino nelle
condizioni climatiche più estreme poiché è fabbricato mediante lo
stampo rotazionale utilizzando polietilene di alte prestazioni.
Mobili esclusivi che fanno vivere e sentire, che facilitano il contatto
umano e la serenita di una conversazione.

ESPAÑOL
Stefano Giovannoni, uno de los más prestigiosos diseñadores mundiales,
hace un guiño divertido para diseñar una genial colección de mobiliario
que evoca un espacio chill-out creado mediante cojines.
Diseño mediterráneo y cálido, universal como todas las creaciones del
maestro Giovannoni que llama al descanso y a disfrutar la vida.
Como todos los productos VONDOM, es apto para exterior, incluso para
las condiciones climáticas más extremas ya que está fabricado mediante
moldeo rotacional utilizando PE de altísimos requerimientos.
Muebles exclusivos que hacen vivir y sentir, que facilitan el contacto
humano y la conversación serena.

PORTUGUES
Stefano Giovannoni, um dos designers mais prestigiados do mundo, faz
uma divertida brincadeira ao desenhar esta genial colecção de mobiliário
que evoca um espaço chill-out criado através de almofadas.
Design mediterrânico e quente, universal como todas as criações do
mestre Giovannoni para descansar e aproveitar a vida.
Como todos os produtos VONDOM, adequado para uso exterior, mesmo
com as condições climáticas mais extremas, uma vez que é fabricado por
roto moldagem, Produto exclusivo que nos permite viver e sentir, que
facilitam o contacto humano e uma serena conversação.

