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AZZULAJ
Inspired by the known and notorious piece of art left by the Arabians, in 
the Iberian Peninsula - the tile – the Azzulaj represents the Portuguese 
urban landscape, that lights up with the light reflected in these blue and 
glazed surfaces. The match between the pure cork with this crafty art, 
works as a perfect combination between boldness and refinement. The 
reference to the Portuguese tile, as well as the connection with the pure 
cork, make the history of this piece unique and timeless. A decorative 
piece that adapts to the needs and follows the different styles.

Inspirado na tão conhecida e conceituada peça de arte deixada pelo povo 
Árabe, na Península Ibérica - o azulejo - o Azzulaj representa a paisagem 
urbana portuguesa, que se ilumina com a luz refletida nestas superfícies 
vidradas e azuis. Sendo esta uma arte que espelha técnicas artesanais, tal 
como a cortiça pura, a fusão entre as duas resulta numa combinação 
perfeita de ousadia e requinte. A referência ao azulejo português e o 
diálogo que este estabelece com a cortiça pura, vai tornar a história desta 
peça única. Uma peça decorativa que se adapta às necessidades e acom-
panha os diferentes estilos.
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TALPA
Due to its mutability and versatility, Talpa furniture has the ability to 
distinguish itself from other pieces of furniture. Like the chameleons,
in a subtle, luxurious and full of refinement way, the Talpa adapts to any 
environment, space and style, leaving no one indifferent. Through its 
"scales" in cork and luxury materials, the furniture transmits a 
contemporary and sophisticated style.

Pela sua habilidade de mutação e versatilidade, o móvel Talpa, tem a 
capacidade de se distinguir de outras peças de mobiliário. Tal como os 
camaleões, de uma forma subtil, luxuosa e cheia de requinte, o Talpa 
adapta-se a qualquer ambiente, espaço e estilo, não deixando ninguém 
indiferente. Através das suas "escamas" em cortiça e materiais de luxo, o 
móvel transmite um estilo contemporâneo e sofisticado.
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TRIBUS
The Tribus it’s a piece of furniture inspired by the famous Chevron 
pattern. The display of all the several colors of pure cork in this way, 
allow us to contemplate all the rich and diverse characteristics all at one 
glance. With a light touch of Modernism, the contrast between the 
different tons and luxury materials make this piece unique and different 
from the others. It’s a dresser with straight lines, thought and designed 
for the different types of environment: bedroom, Livingroom, office.

O Tribus, é um móvel inspirado no tão famoso e clássico padrão 
Chevron. Sendo a cortiça pura uma matéria prima que nos oferece uma 
riquíssima, vasta e diversificada paleta de cores e texturas, a sua aplicação 
em forma da “espinha de peixe” permite-nos contemplar todas estas 
características num só olhar. Com um toque de Modernismo, o contraste 
entre as diferentes tonalidades e materiais de luxo torna esta peça única e 
diferenciadora. É uma cômoda de linhas retas, pensada e desenhada para 
diferentes tipos de ambiente: quarto, sala, escritório.
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URBEM
Inspired but the urban lines and the light present in our cities, Urbem it’s 
a furniture piece that gives luxury, refinement and vivacity to any 
environment. The combination between the urban and modern 
materials with the cork, one of nature’s purest textures, allows the user 
to experience of being involved in two different spaces.
The Urbem reflect the characteristic silhouettes and the shine of the big 
cities and transmits the serenity of the green environments.
Reminding the ongoing movement and transformations felt on a city, 
this piece can be used as a screen or a headboard.

Inspirado em linhas urbanas e na luz presente em muitas das nossas 
cidades, Urbem é uma peça de mobiliário que transmite luxo, requinte e 
vivacidade em qualquer ambiente. A combinação dos materiais urbanos 
e modernos com uma das texturas mais puras da natureza, a cortiça, 
leva o utilizador a sentir-se envolvido por dois espaços diferentes.
Urbem reflete as silhuetas e os brilhos das metrópoles e transmite a 
serenidade dos ambientes verdes.
Ilustrando o constante movimento e transformação sentidos numa 
cidade, esta peça, dotada de dupla função, pode ser aplicada como 
biombo ou cabeceira de cama.
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MIRAGGE
The mirror Miragge it’s a combination between different styles and 
inspirations. This decoration piece it’s perfect either for a Mid-Century 
Modern living room, a Bohemian bedroom or a Farmhouse bathroom; 
being able to be simple and distinguishing at the same time.
Trough the versatility of the different colors, forms and textures, the Miragge 
becomes a unique piece, with all the best features of pure cork combined 
with several materials.
With cropped and very irregular forms, this mirror can be used in different 
positions, according to the imagination of each user.

O espelho Miragge é fruto de um reflexo de diferentes estilos e inspirações. 
Esta peça de decoração está apta para uma sala estilo Mid-Century Modern, 
um quarto Bohemian ou uma casa de banho Farmhouse, conseguindo, 
assim, ser subtil e ao mesmo tempo diferenciadora. Através da sua 
versatilidade de cores, formas e texturas, o Miragge torna-se uma peça única 
que espelha as melhores qualidades da cortiça pura em combinação com 
diversos materiais. De formas recortada e bastante irregulares, este espelho 
pode ser aplicado em diversas posições, consoante a imaginação de cada 
utilizador.
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UNIONE
Designed for different types of environment – since the most refined to 
the more rustic place, the Unione table reflects an act of union, that’s why 
it’s both perfect as a dinner table or a table for reunions at any office.
The combination between the several elements of the table, represent the 
union that can happen between different parts. The lightness that we can 
feel trough the pure cork applied on the top of the table, make this piece 
even more unique and elegant.
 
Pensada para diferentes tipos de ambiente - desde o mais requintado ao 
mais rústico; desde salas de jantar a salas de reuniões - a mesa Unione 
reflete um ato de união. A combinação entre os vários elementos que a 
compõe representa o efeito de união que pode existir entre partes distintas. 
A leveza que transmite através da cortiça pura, aplicada no tampo, e das 
suas formas, resulta numa peça de mobiliário única e elegante. O sentido 
do seu nome vai, também, ao encontro de estabelecer uma ligação entre 
os seus utilizadores, em diferentes momentos.
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CHAIRING
With the predominant use of pure cork, Chairing is inserted in a context 
of home and leisure. Being a chair, its function it is to give the absolute 
best comfort to the users in their relaxing time.
According to the name, this chair was created with the intent of sharing, 
giving the possibility of two people to sit at once. Chairing its completely 
adjustable to the different contexts of a house, responding to all the 
different purposes of everyone.

Com uso predominante de cortiça pura, a cadeira Chairing é inserida num 
contexto de habitação e lazer. Como móvel de assento, a sua função 
passa por dar o melhor conforto possível aos utilizadores num momento 
de repouso. Usando um trocadilho entre as palavras Chair e Sharing, para 
o seu nome, esta cadeira foi desenhada com base na ideia de partilha, 
possibilitando a sua utilização por duas pessoas em simultâneo. A Chairing 
é totalmente adaptável aos diferentes ambientes habitáveis, respondendo 
às diferentes necessidades humanas.
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Fulfilling the mission and following a policy 

DISCLAIMER

SALVAGUARDA

of continuous product improvement, Magna 
Natura reserves the right to make changes, 
while retaining its essential distinguishing 
characteristics. Consequently, photographic 
reproduction, as well as, the technical 
characteristics are indicative, being the Magna 
Natura bounded by the agreement between 
parts on each purchase order.

Cumprindo a missão e seguindo uma política 
de constante aperfeiçoamento de cada um 
dos produtos, a Magna Natura reserva-se o 
direito de proceder alterações nos produtos, 
mantendo, contudo, as suas características 
diferenciadoras essenciais. Por consequência, 
as reproduções fotográficas, assim como 
as características técnicas são meramente 
indicativas, ficando a Magna Natura vinculada 
pelo acordo entre as partes em cada pedido 
de compra.
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