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A ideia de criar o Carrossel surgiu, por um lado, do nosso gosto
por brinquedos tradicionais, de madeira e robustos e, por outro
lado, da dificuldade que tínhamos em encontrá-los, sobretudo
com um design ou acabamento depurados. Assim, a partir de um
brinquedo tradicional criamos interpretações singulares em dois
universos paralelos e que aparentemente não se tocam, mas que são
absolutamente complementares. Um salgado, outro doce.

O Carrossel oferece brinquedos de origem tradicional, mas com
linhas simples e um toque moderno. São simultaneamente clássicos
e contemporâneos. São brinquedos que, pela sua simplicidade,
perduram no tempo e são parte integrante da decoração das nossas
casas. São uma brincadeira para os miúdos, mas que agradam
visualmente aos adultos, pelo revivalismo do objecto e pela
contemporaneidade dos acabamentos.

O doce é romântico, clássico, elegante, suave, pastel e sempre
minimal. É o universo da mana Inês.
O salgado é contemporâneo, colorido, enérgico, arrojado, audaz e
sempre minimal. É o universo da mana Sofia.

Três pessoas, todas da mesma família, constituem a equipa
Carrossel. Em conjunto revivemos as nossas memórias de infância, as
brincadeiras, os sonhos e trazemos para o presente aquilo que nos
divertiu e que temos a certeza que fará as delícias das crianças dos
dias de hoje. É a nossa missão, proporcionar à criança um brinquedo
formalmente simples mas ao mesmo tempo apelativo, que não
condicione a sua imaginação e que possa acompanhá-la ao longo
de muitos anos.

Enquanto a Sofia gosta de um acabamento e cores mais
contemporâneas e arrojadas, a Inês gosta de cores e acabamentos
mais suaves e delicados. E assim surgiram os Universos Salgado
e Doce, a partir dos gostos pessoais das manas Carrossel, os quais
acabam por reflectir o gosto dos nossos clientes. Ou arrojado ou
clássico, ou colorido, ou pastel, mas sempre minimal.
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CAVALO DE BALOIÇO

Cavalinho em madeira maciça, com pé de baloiço e acabamento pintado à mão
com tinta aquosa e isento de verniz. Tem apoio de mãos e pés, bloqueio de
movimento no assento.
Adequado à utilização a partir dos 18 meses, suporta uma carga até 25 kg.

Disponível em 10 cores:
Carmim, Gema, Maré, Fuligem, Grafite
Algodão Doce, Alfazema, Cal, Menta, Céu
Dimensão: 75c x 24l x 55a cm
Preço: 75€ (iva incluído)

BERCINHO

Cama de bonecas em contraplacado de choupo e pé maciço com baloiço, laterais Disponível em 6 cores:
com ripas e topos redondos com recortes em estrela ou coração. Acabamento
Gema, Maré, Alfazema
pintado à mão com tinta aquosa e isento de verniz.
Algodão Doce, Cal, Menta,
Dimensão: 23c x 39l x 28a cm | interior: 21c x 37l cm
Adequado à utilização a partir dos 18 meses.
Preço: 65€ (iva incluído)

CASINHA

Inspirada nas casas tradicionais portuguesas, esta casinha apresenta 4 divisões
interiores com aberturas que permitem um fácil transporte e acesso à criança.
Contraplacado de Choupo com base branca e lateral na paleta Carrossel.
Adequado à utilização a partir dos 36 meses.

Disponível em 8 cores:
Carmim, Gema, Maré, Grafite
Algodão Doce, Alfazema, Menta, Céu
Dimensão: 37c x 30l x 37a cm
Preço: 85€ (iva incluído)

PIÃO DE CORDEL

Tradicional pião de feira em pinho maciço com cordel em algodão e ponteiro
metálico. Acabamento em base branca e detalhe de cor. A mancha de cor pode
variar de tamanho e formato.
Adequado à utilização a partir dos 4 anos com supervisão de um adulto.

Disponível em 7 cores:
Gema, Maré, Carmim
Algodão Doce, Alfazema, Céu, Menta,
Dimensão: 9c x 5l cm
Preço: 10€ (iva incluído)

