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TIPPER
Enjoying Life

Uma linha especialmente preparada para se poder desfrutar de
espaços de convívio e de serviços. Separada em duas famílias, 
desenvolvidas com materiais diferentes, mas ambas duráveis e aptas 
a uso interior e/ou exterior: uma variante metálica, com um aspecto 
vintage e com cores seleccionadas de acordo, e uma variante em 
materiais polimeros com inspiração mais moderna e que possui uma 
versatilidade enorme nas composições que se podem seleccionar.

 
A line specially designed for its users to be able to enjoy social spaces 
and services. Divided into two families, which were developed with 
different materials, but both durable and suitable for indoor and/or 
outdoor use: a metallic variant, with a vintage look and colors selected 
accordingly, and a variant in polymeric materials with more modern 
inspiration and that has outstanding versatility in possible compositions 
that may be chosen.
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Design by
BY EDI & PAOLO CIANI DESIGN

Edi & Paolo Ciani Design é a empresa de dois irmão italianos que
projetam móveis e itens de design industrial há mais de 25 anos.
Desde 1987, o seu estúdio criou e desenvolveu produtos para
importantes empresas na área de móveis, decoração de casa,
móveis de escritório e na área do contract e mobiliário de exterior.
Receberam vários prémios internacionais ao longo dos anos tais
como  Young & Design, Prémio Catas, Top Ten, Wood Casual Furniture,
Interior Innovation Award e Red Dot Design.

Edi & Paolo Ciani Design its the design studio of two italian brothers 
who have designed furnishings and items of industrial design for over 
25 years. Since 1987 their Studio has created and developed products 
for important firms in the field of furniture, home furnishings, office 
furnishings and contract and outdoor use.
They have received various international awards over the years: 
Young&Design, Premio Catas, Top Ten, Wood Casual Furniture, Interior 
Innovation Award, Red Dot Design Award.
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TP.1700.PP

TP.1700.PP

TP.5500.PPTP.5700.PPTP.5600.PP

Versões: 4 pés, trenó em varão e banco alto.
Versions: 4 legged. Sledge rod frame and high stool.

Costa e assento: Rede metálica de aço com
acabamento pintado ou polipropileno.

Backrest and seat: Steel mesh with painted
finish or polypropylene.

Suporte:  Estrutura de 4 pés em tubo de aço
pintado ou formato trenó em varão de aço pintado.

4 pés em polipropileno.
Support: 4 legged frame in steel tube with paint finish. 

Sledge frame in steel rod with paint finish.
 4 legged in polypropylene.

Mesas
Tables

Versões: Tampo circular e tampo quadrado. 
Três alturas disponíveis.

Versions: Circular and square table top. 
Available in three heights.

Tampo: Circular ou quadrado.
 Laminado preto.

Tabel top: Circular or square. Black laminated.

Suporte:  Polipropileno. Três alturas disponíveis: 
39 cm, 73 cm e 108,5 cm.

Support: Polypropylene. Available in three 
heights: 39 cm, 73 cm, 108,5 cm.
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