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EN Domingos Ferreira continues, inspired by Portuguese tiles, to design rugs that
bring a sense of art and style into every interior. Cross Rug, as the name suggests,
flaunts a crossed pattern designed in relief. This pattern gives it a 3D appearance
which looks quite appealing. The design, available in 3 colors (blue, green and grey)
and 3 sizes, makes it ideal to be used in any place, be it your home or your office,
restaurant or hotel space. This high-quality rug is hand-tufted in 100% wool, from
Portugal and New Zealand, and it's incredibly comfortable, easy to care for, ages well
and holds its color.

PT O designer Domingos Ferreira continua, inspirado pelo tradicional azulejo
Português, a desenhar carpetes que emanam estilo e arte. A Cross, como o nome
sugere, apresenta um padrão em cruz, projectado em relevo, que lhe dá uma aparência
tridimensional extremamente atraente. Disponível em 3 cores – azul, verde e cinzento
- e 3 tamanhos, a Cross pode ser usada em qualquer ambiente; em casa ou no
escritório, num hotel ou num restaurante. Hand-tufted em 100% lã, de Portugal e da
Nova Zelândia, é incrivelmente confortável, de fácil manutenção e elevada resistência,
com cores que perdurarão no tempo.

DIMENSIONS 5' x 6'6'' | 5'6'' x 7'9'' | 6'6'' x 9'8''

MEDIDAS

MATERIALS

MATERIAIS 100% Lã

100% Wool

Cross can be custom made in virtually any size you need. Production time will vary depending on the
construction of the rug. Give us a call for more information, or to get started on your custom rug.

green version

blue version

grey version

150 x 200 cm | 170 x 240 cm | 200 x 300 cm

A carpete Cross pode ser personalizada no tamanho que quiser! Nesse caso o tempo de produção é sob
consulta. Entre em contacto connosco para mais informações, ou para iniciar a sua carpete personalizada.

