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Rugged Beauty
Design by Alberto Basaglia & Natalia Rota Nodari

Nesta linha é criado um estilo de pontos polka pela distribuição regular 
dos orifícios no assento e costa, tal contribui para um agradável efeito 
estético, mas também para aspectos funcionais. Tornam as cadeiras 
mais leves e previnem a estagnação de água à superfície, caso sejam 
utilizadas no exterior. Também encontramos elementos inovadores na 
construção, os quais permitem uma união perfeita entre o corpo de 
alumínio e as várias estruturas de aço.

This line uses a polka dots pattern, created by the regular distribution of 
the holes in the seat and back, which contributes to the pleasant aesthetic 
effect, but also to functional benefits. Making the chairs lighter and 
preventing the stagnation of water on the surface if the chairs are used 
outdoors. We also find innovative elements in the construction, which 
allow a perfect union between the aluminum body and the several steel 
structures available. 
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Design by
ALBERTO BASAGLIA
& NATALIA ROTA NODARI

Com a firme convicção de que fazer design significa dialogar pro-
dutivamente com o cliente, respeitando o contexto criativo e sempre 
atento aos custos de produção, desde 1997 Alberto Basaglia e Natalia 
Rota Nodari desenvolvem projetos também para o setor de arquitetura 
de interiores e construção.

Firmly convinced that doing design means engaging in a productive 
dialogue with one’s client, following the creative context and always 
with an eye on production costs, since 1997 Alberto Basaglia and 
Natalia Rota Nodari have been developing projects for the interior 
architecture and construction sectors.
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ADAPTABLE AND
MULTI-TASK, INDOOR
OR OUTDOOR

bi
lly

BY.1700.CP 
BY.4000.SP

Versões: Em formato de trenó e viga de até 5 lugares.
Versions: Sledge rod frame and bench up to 5 seats.

Costa e assento: Chapa de alumínio com padrão
circular recortado com acabamento pintado.

Backrest and seat: Aluminum sheet with cut-out
circular pattern with painted finish.

Suporte: Estrutura em formato de trenó em varão
de aço com acabamento pintado ou cromado.

Support: Sledge frame in steel rod with
painted or chromed finish.
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