
LANA
Organic Complexity
Design by Martin Ballendat

A linha Lana é uma interpretação moderna, essencial e revolucionária 
de uma cadeira multiusos. Fruto do desenvolvimento do experiente 
estúdio de Martin Ballendat, combina uma estética única com uma 
funcionalidade e conforto ímpares. As qualidades deste produto 
foram imediatamente reconhecidas através da atribuição de prémios 
de design como o Red Dot Award 2021. Finalmente também promove 
o uso de plásticos reciclados, dispondo de uma certificação Remade.

The LANA line is a modern, essential and revolutionary interpretation 
of a multi-purpose chair. Fruit of the development of the experienced 
studio founded by Martin Ballendat, it combines a unique aesthetic 
with unparalleled functionality and comfort. The qualities of this
product were immediately recognized by winning design awards 
such as the Red Dot Award 2021. Finally, it also promotes the use of 
recycled plastics, boasting a Remade certification.
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LANA

Design by
MARTIN BALLENDAT

Martin Ballendat criou o seu próprio estúdio, Design Ballendat, 
reunindo uma talentosa equipa capaz de combinar tecnologia, 
engenharia e arte. Famoso pelo estilo simples e elegante que
acompanha o ritmo do tempo, o seu poderoso vocabulário de
design já foi vencedor de vários prémios.

Martin Ballendat established his personal studio Design Ballendat,
leading a talented design team, combining technology, practicality
and art with simple design. Famous for simple and elegant design
style that keeps pace with the times. His powerful design vocabulary 
has won numerous design awards.
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Versões: 4 pés, estrutura trenó, giratória
e bancada até 5 lugares.

Versions: 4 legged, sledge frame, swivel
 and bench up to 5 seats.

Costa e assento: Polipropileno ou frontalmente revestido. 
Possibilidade de revestimento apenas do assento.

Backrest and seat: Polypropylene or frontally
upholstered. Option to upholster only the seat.

Suporte: Estrutura de 4 pés em tubo de aço redondo 
pintado ou acabamento cromado. Estrutura trenó em 

tubo de aço redondo pintado. Estrutura de 4 pés em 
madeira de faia. Giratória com base de 5 raios

em alumínio com acabamento polido com rodas. 
Bancada até 5 lugares com

trave de aço e pés em formato de V invertido.
Support: 4 legged frame in steel round tube with paint 

or chrome finish. Sledge frame in steel rod with paint 
finish. 4 legs in wood. Swivel with 5 spokes aluminium 
flat base with wheels. Bench with steel beam, up to 5 

seats with feets in inverted v-shape.
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EVERY SPACE CAN
BE A SPACE OF
DESIGN
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