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“Um produto precisa refletir certas 
características fundamentais de um 
período. É sobre como ele se relaciona 
com o espaço e nos ajuda a encontrar 
novas maneiras de adaptar nossas vidas 
e ambições ao mundo ao nosso redor. 
Nós projetamos MultipliCITY™ para 
responder com inteligência emocional, 
bem como inteligência funcional, ao 
mundo que hoje habitamos.”

  – Yves Béhar





MultipliCITY™ é um sistema interativo e 

direcionado ao usuário.Os seus elementos são 

sólidos e fixos ao chão, convidando a um uso 

ativo. A generosa altura da mesa de refeições  

reflete a forma do banco, com variações  no 

ângulo e espessura para melhor  estabilidade. 

O banco mais  largo e sem  encosto permite 

às pessoas sentarem-se de  frente ou de  

costas  umas para as outras, aumentando 

a atividade social  no ambiente. A lixeira e a 

iluminação de caminhos em LED da coleção 

MutipliCITY™ partilham um vocabulário visual, 

no qual robustas formas verticais terminam em 

graciosas formas aladas. As lixeiras simples 

e duplas possuem cestos moldados e a 

iluminação é alimentada por energia solar ou 

eletricidade. 





MultipliCITY™ é uma coleção internacional de 

mobiliário para ambientes públicos externos 

que dá um novo significado ao termo “design 

global”. Criada e desenvolvida em parceria com 

os conhecidos inovadores da área do design, 

Yves Béhar e fuseproject, MultipliCITY™ é um 

sistema expressivo, dinâmico e flexível que 

combina a eficiência da produção em massa, o 

uso de materiais e configurações personalizadas 

para exprimir preferências culturais e a 

sustentabilidade, com a redução da emissão do 

carbono  devido à expedição em embalagens 

planas e montagem local para mercados 

nacional e internacional. MultipliCITY™ é um 

cidadão do mundo, igualmente em casa em 

Buenos Aires, Barcelona ou Boston.  





MultipliCITY™ aborda multiplos níveis, aplicações 

e expressões criativas. O perfil característico das 

suas formas esculturais em alumínio fundido atrai 

o olhar à distância, enquanto que as transições 

sutís de superfícies planas para convexas tornam-

se visíveis a uma maior proximidade, criando uma 

rica experiência em 360 graus. Os bancos podem 

ser configurados de inúmeras maneiras, incluindo 

geometrias complexas, possíveis através de ligações 

de meia esquadria, e podem ser deslocados para um 

apelo visual e funcional adicional. Os braços e mesas 

planos e definidos para colocar um computador 

portátil ou o almoço são  opcionais. Os bicicletários 

possuem uma prática prateleira de madeira onde  

podem ser  colocados o telefone ou as chaves 

enquanto prende-se a bicicleta.


