
 

COLEÇÃO HOPI 
 

A revolução da lã em uma coleção com alma 
 

Lorena Canals revoluciona mais uma vez o mercado textil, com Woolable by 

Lorena Canals, a primeira coleção de tapetes e pufes de lã, que pode ser 

lavada na máquina de lavar.   

 

A designer apresentou entre os dias 6 a 10  de Setembro na Maison&Objet em 

Paris, quatro coleções da Woolable by Lorena Canals, os primeiros tapetes de 

lã laváveis do mercado.  

 

Ao longo dos anos, a Lorena Canals se tornou uma das marcas mais 

conhecidas do setor têxtil, graças à ao conceito de tapetes laváveis em casa.  

Após 20 anos de experiência, a designer revoluciona mais uma vez o mercado 

têxtil, com Woolable by Lorena Canals, os primeiros tapetes laváveis de lã, 

feitos um por um, pelos artesãos e artesãs da Índia, selecionando a melhor 

qualidade das fibras de lã. 

 
 

 
Modelo Tuba da coleção Woolable by Lorena Canals 170 x 240 cm (550€)  

 

Coleção Hopi é uma das linhas da coleção Woolable by Lorena Canals, com  7 

tapetes exclusivos; Kachina, Zuni, Arizona, Tuba, Bannock, Hokan e Chinook.  A 

linha é inspirada na comunidade Hopi, a mais antiga tribo norte-americana. A 

cultura do índio americano está enraizada na espiritualidade. Pois, acredita 

profundamente que tudo, incluindo os objetos, contém uma alma dada pela 

natureza.  

 

 

 



“Paz, misticismo e positivismo são os principais valores que quero traduzir nesta 

homenagem a um grupo tão significativo de pessoas - a tribo Hopi - por meio 

de uma harmonia de desenhos, cores e texturas únicas para encher cada 

tapete com uma mensagem especial” - Lorena Canals 

 

A  Coleção Hopi é toda feita artesanalmente, um a um, pelos nossos artesãos, 

usando cores neutras e hippie; expressando assim, a história e os valores da 

tribo: alma, harmonia e sabedoria. 

 

   
 

Tapetes de lã lavável Zuni 170 x 240 cm (595€) e 90x240cm (325€); Kachina 90  x240 cm (295€); Tuba 170 x 240 cm (550€) e 140 x 

200 cm (375€); Arizona 170 x 240 cm (575€) e Hokan 160 cm (265€), Bannock 160 cm (265€) e Chinook 160 cm (265€). 
 

O tapete Kachina é inspirado nas bonecas artesanais de madeira entalhada 

Kachina cuidadosamente ornamentadas pela tribo Hopi cujas crenças 

evoluíram ao seu redor. Eles acreditavam que tudo, incluindo os objetos, 

contém uma alma dada pela natureza. Como símbolo de sabedoria e 

harmonia, este tapete de forma irregular é uma homenagem aos índios 

americanos Hopi. Os diferentes tipos de texturas e comprimento da lã traz um 

toque boêmio, colorido e místico.  

 

Modelo Kachina da coleção Woolable by Lorena Canals 90 x 240 cm (295€) 

 

 



O modelo Zuni é inspirado nas antigas tradições artesanais da tribo Hopi, neste 

caso, em seus emblemáticos colares artesanais. Um modelo que pode ser 

usado como tapete ou uma decoração de parede, que graças ao seu 

acabamento de lã irregular, sua franja tem um toque místico e boêmio. 

 

 

 
O modelo Zuni  da coleção Woolable by Lorena Canals 170 x 240 cm (595€) e 90 x 240 cm (325€) 

 

O modelo Tuba foi inspirado nos símbolos místicos dos índios norte-americanos. 

Composto por cores elegantes transforma qualquer lugar da sua casa em uma 

decoração boêmia e chique. A base retangular tingida na cor linho, 

ligeiramente visível através da lã, dá um efeito 3D. 

 
Modelo Tuba da coleção Woolable by Lorena Canals 170 x 240 cm (550€) e 140 x 200 cm (375€) 

 

 

O tapete Arizona destaque-se por causa da antiga arte tribal e combinações 

de cores requintadas que definem esse tapete, que é uma verdadeira obra de 

arte.  
 



 
   

Modelo Arizona da coleção Woolable by Lorena Canals 170  x240 cm (575€)  

 

Os tapetes redondos Hokan, Bannock e Chinook, tem lã curta com áreas de 

lona de algodão, na cor linho. Já os desenhos, são inspirados nas tendas 

emblemáticas artesanais da tribo Hopi. O modelo tem uma essência boêmia e 

natural, finalizado com tranças de lã natural feitas à mão. "Sempre acreditei que 

tudo precisa ter sua própria identidade, uma alma interior que a diferencia das 

outras." - Lorena Canals. 

 

 

 

                               
 

Chinook, Hokan e Bannok da coleção Woolable by Lorena Canals 160 x 160 cm (265€) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nos últimos 20 anos, Lorena Canals evoluiu para se tornar uma das marcas e criadoras 

mais conhecidas de tapetes laváveis em casa! 

Agora, WOOLABLE by LORENA CANALS ® está aqui para revolucionar o conceito de 

tapete lavável mais uma vez. Lorena Canals, explorou diferentes técnicas, brincando 

com seus comprimentos, diâmetro e pontos fortes. Após 2 anos de pesquisa, surgiu um 

processo tão claro, definindo os fatores específicos para criar esse novo conceito. Junte-

se à revolução com os primeiros tapetes de lã laváveis. Agora, você pode sujá-los! Os 

tapetes da Lorena Canals foram projetados para serem leves e práticos. Ideal para 

entrar em sua máquina de lavar. Agora, tudo é lavável, até a lã! 

 

 

 

A lã se distingue por ser uma fibra de alta qualidade, natural, sustentável, e valorizada pelas 

suas características especiais. Todos os nossos produtos são feitos artesanalmente em fibra de 

lã natural, aprimorando a beleza da nossa paleta de cores ricas. 

 

 

Junte-se à revolução com os primeiros tapetes de lã laváveis. Agora, você pode sujá-los!   

 

Nossos tapetes Woolable de lã, só são possíveis graças aos nossos artesãos qualificados, que 

contribuem com a experiência deles em todos os processos. Desde a seleção das melhores 

fibras de lã até o acabamento final, 10 artesãos estão envolvidos para cuidar de cada 

detalhe e tornar seu tapete único. Artesanal, um por um, não há dois iguais. 
 
 

 

Seguindo os nossos valores corporativos, fabricamos produtos que s são seguros e ecológicos. 

Utilizamos matérias-primas naturais, corantes naturais e não tóxicos seguros e que respeitam o 

meio ambiente.  
 

 

Alcançamos os melhores resultados, aplicando corantes naturais não poluentes que seguem 

nossos valores ecológicos. Cada nova coleção adiciona novos tons à paleta de cores da 

Lorena Canals. Contamos com mais de 120 cores para as coleções de algodão e 30 cores 

para Woolable da Lorena Canals. 

 

 

 

Lorena Canals trabalha pessoalmente para proporcionar às crianças um futuro melhor, 

oferecendo educação para as crianças no norte da Índia. Ao adquirir nossos produtos, você 

contribui para o nosso Projeto Sakûla!  

 

 


