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ISALONI.2019

O ano de 2019 marca a 58ª Edição do maior certame de mobiliário e decoração do mundo, o Salone 
Internazionale del Mobile Milano. Durante 6 dias, a feira foi uma oportunidade para perceber o rumo 
que o mercado está a tomar, onde os principais players apresentaram tendências para os diversos 
segmentos desde o clássico ao de luxo passando pelo moderno e pelo contemporâneo e pelas 
inúmeras propostas de decoração de interiores e design. Acerca dos materiais e do design, podemos 
considerar que nenhuma nova tendência marcou esta edição da feira de Milão. As madeiras e os 
têxteis continuam a ser os materiais dominantes, sempre à mistura com latão, vidro, ferro, aço, 
couro e pedra natural.  Quanto às tonalidades, a madeira natural,  o branco, o preto e as cores neutras 
estão gradualmente a prevalecer sobre os tons pastel.

O EVENTO

Mais de 2400 expositores
205.000 m2 de área de exposição 
370.000 visitantes de 188 nacionalidades 
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MOBILIÁRIO 
Este é um evento que reconhecidamente privilegia o benchmarking dos setores de mobiliário e 
design de interiores, onde as principais marcas e fabricantes expõem a oferta de design e produto 
que anualmente dita as tendências ao nível das cores, materiais, formas, texturas e design. 
Divide-se em 3 segmentos: Clássico, Design e xLux.

Segmento de luxo intemporal renovado com toques contemporâneos - uma tendência recente mas 
que tem vindo a conquistar adeptos e quota de mercado. 

XLUX (LUXO)  

Expositores marcadamente clássicos em que o luxo e a tradição se sobrepõem às novas tendências.

CLÁSSICO (CLÁSSICO)   

Mostra do segmento contemporâneo, privilegiando o minimalismo e a funcionalidade, com as mais 
recentes tendências de cores, acabamentos e funcionalidades, com inovações tecnológicas em 
destaque.

DESIGN (CONTEMPORÂNEO)    

Euroluce, a Exposição Internacional de Iluminação, acontece a cada dois anos desde 1976 e 
apresenta as soluções mais inovadoras no campo da i luminação para interiores e exteriores.

EUROLUCE    

O Workplace3.0 é concebido como um laboratório de ideias para descobrir e entender as próximas 
mudanças necessárias nos espaços de trabalho. Mais do que apenas uma exposição, é um ponto de 
partida para estimular ideias voltadas para o futuro capazes de atender a um mercado em mudança 
e à evolução das necessidades das pessoas, dos sistemas e dos processos.

WORKPLACE 3.0
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TENDÊNCIAS

O S.Project pretende ser uma nova plataforma business-to-business que sustente a aliança entre 
retalhistas, designers e empresas, proporcionando uma experiência inclusiva e excelentes 
oportunidades de contactos.

S.PROJECT  

Na sua 30ª edição, a exposição completa os eventos do Salone Internazionale del Mobile com uma 
grande variedade de produtos - acessórios de decoração, objetos, peças decorativas, tecidos e 
estilos.

FURNISHING ACCESSORIES EXHIBITION

Util ização de pedras naturais em mesas de centro, de escritório – para segmentos altos - e de jantar, 
além de apontamentos em várias peças decorativas. Como já verificado em anos anteriores, não só 
o segmento de luxo, mas também o contemporâneo incorporam, nas suas criações, a pedra natural.  
As cerâmicas a imitar pedra eram praticamente inexistentes.

PEDRA NATURAL
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Este ano, as marcas optaram por uma util ização mais forte das cores. Os brancos, pretos e neutros 
continuam a dominar, mas são agora misturados com cores fortes, para um efeito final mais 
interessante. Os tons terra continuam a ser tendência.

CORES 
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Mesas com tampos em madeira maciça, normalmente em carvalho, e pés em metal – uma peça de 
mobiliário que se repetia em muitos expositores. Sempre madeiras sem qualquer tipo de velatura e 
brilhos muito baixos.

MADEIRA  
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No carvalho, predominam as cores de velaturas wengue (tons chocolate ou quase preto) e carvalho 
muito natural (sem velaturas), com brilhos muito baixos para conferir um aspeto natural.  De uma 
forma geral,  móveis com topos bastante reduzidos, evidenciando o design minimalista. 
Acabamentos, de forma geral,  muito agradáveis ao toque, muito sedosos e com mistura de 
diferentes texturas/materiais.
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Sobretudo nos pavilhões Clássico e xLux, o alto brilho continua a  dominar, com a util ização de folhas 
nobres naturais ou compostas e algum lacado. Util ização de folhas compostas coloridas em vários 
tons de cinza. O luxo e o requinte continuam a ser as l inhas orientadoras deste tipo de ambientes.

ALTO BRILHO  
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Um aspeto presente em quase toda a feira 
foi a grande mistura de materiais. Era 
comum encontrarmos metal, pedra natural,  
tecido, pele natural e, claro, madeira 
misturados numa mesma peça. 

CONJUGAÇÃO DE MATERIAIS  
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Forte presença do metal em forma de tubo. Presenças também muito notadas foram a imitação de 
latão escovado envelhecido e latão polido. De referir que as imitações em aço inox estavam muito 
bem executadas. Presença de apontamentos em madeira com acabamento a imitar o metal.
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Terminamos este relatório sugerindo-lhe a consulta do nosso website www.rikorcoatings.com ,  no 
menu “curiosidades/news” onde encontrará um conjunto de vídeos da feira que selecionamos para 
si e que lhe permitirão fazer uma visita guiada sobre quase tudo o que lá se passou, bem como uma 
análise detalhada de tendências e propostas de design para decoração e mobiliário.
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