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Formª é mais do que um objeto, é 
mais do que reciclagem, é uma 
forma de pensar o mundo 
material. O objectivo principal é 
recriar através de desperdicios, 
dar-lhes uma nova forma e 
conteúdo, acrescentando o 
minimo possivel de novos 
materiais.

Formª is more than an object, it is more 
than recycling, is a way of thinking about 
the material world. The main aim is to 
recreate through wastes, give them a new 
form and content, adding  less materials 
as possible. 



uso exterior
Quando usar em 

interior regar com 
burrifador.

outdoor use
When using indoor use 
a standard houseplant 

sprayer

boa drenagem
no interior da formª 

tem géotextil que 
limita a acumulação 

de humidade

well drained
within formª has 

geotextile that limits the 
accumulation of moisture

95%
material 

reutilizado
lona

95%
reused materials

tarp

fácil montagem 
e manutenção

Easy installation 
and maintenance



Aliando uma técnica artesanal à 
reutilização de lonas, formª 
apresenta o seu primeiro objeto 
para uso quotidiano. Cada objeto 
produzido é único. As tiras de 
diferentes dimensões criam 
padrões diversificados e os pontos 
de cor são sempre uma surpresa.

Combining a craft technique to reuse 
advertising tarpaulins, form ª introduced 
the first object for everyday use. Each 
object produced is unique. The strips of 
different sizes create diverse patterns and 
points of color are always a surprise.

uso exterior
Quando usar em 

interior regar com 
burrifador.

outdoor use
When using indoor use 
a standard houseplant 

sprayer

o material utilizado é lona, ou 
como alguns lhe chamam, telas 
publicitárias. É comum a sua 
utilização para publicidade em 
camiões, ou, locais exteriores de 
salas de espectáculo (teatro, 
cinema, festivais).

formª reutiliza este material, 
cortando-o em tiras de diversas 
larguras.

the material used is tarps, or as some call 
it, advertising screens. Is common to use 
for advertising on trucks, or as outdoors 
(theater, cinema, festivals). 

formª reuse this material, cutting it into 
strips of various widths.

boa drenagem
no interior da formª 

tem géotextil que 
limita a acumulação 

de humidade

well drained
within formª has 

geotextile that limits the 
accumulation of moisture

95%
material 

reutilizado
lona

95%
reused materials

tarp

fácil montagem 
e manutenção

Easy installation 
and maintenance



Aliando uma técnica artesanal à 
reutilização de lonas, formª 
apresenta o seu primeiro objeto 
para uso quotidiano. Cada objeto 
produzido é único. As tiras de 
diferentes dimensões criam 
padrões diversificados e os pontos 
de cor são sempre uma surpresa.

Combining a craft technique to reuse 
advertising tarpaulins, form ª introduced 
the first object for everyday use. Each 
object produced is unique. The strips of 
different sizes create diverse patterns and 
points of color are always a surprise.

É só pendurar. As ilhóses largas 
permitem pendurar o objeto em 
qualquer lugar.
 Faça sol ou chuva, só tens de 
escolher o suporte, cordas, 
correntes, parafusos, ganchos...

Just hang. The large eyelets allow you to 
hang the object anywhere. Rain or shine, 
you just have to choose the support, 
ropes, chains, screws, hooks..

o material utilizado é lona, ou 
como alguns lhe chamam, telas 
publicitárias. É comum a sua 
utilização para publicidade em 
camiões, ou, locais exteriores de 
salas de espectáculo (teatro, 
cinema, festivais).

formª reutiliza este material, 
cortando-o em tiras de diversas 
larguras.

the material used is tarps, or as some call 
it, advertising screens. Is common to use 
for advertising on trucks, or as outdoors 
(theater, cinema, festivals). 

formª reuse this material, cutting it into 
strips of various widths.
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É só pendurar. As ilhóses largas 
permitem pendurar o objeto em 
qualquer lugar.
 Faça sol ou chuva, só tens de 
escolher o suporte, cordas, 
correntes, parafusos, ganchos...

Just hang. The large eyelets allow you to 
hang the object anywhere. Rain or shine, 
you just have to choose the support, 
ropes, chains, screws, hooks..

formª é pensada para uso exterior, 
pois quando regas, tal como um 
vaso comum, tem drenagem, pelo 
que cairá sempre alguma água. 
todavia, tendo em conta a 
drenagem, no interior podes optar 
por utilizar um burrifador, 
controlando assim a quantidade 
de água.

formª is designed for outdoor use, 
because when watering, as a common 
vessel, is drainage, so that some water will 
always fall. However, in view of the 
drainage, inside you can choose to use a 
standard houseplant sprayer, thereby 
controlling the amount of water.
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Formª é um objecto simples, de 
fácil montagem. basta abrir os 
bolso/s (onde se situam as 
etiquetas) colocar a terra e a 
planta adequada à litragem 
escolhida. depois, é só pendurar 
no local à sua escolha.

Formª is a simple object, for easy 
assembly. just open the pocket/s (where 
the labels are) put the land and proper 
plant chosen by the liter. then, just hang in 
place of your choice.
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Formª é um objecto simples, de 
fácil montagem. basta abrir os 
bolso/s (onde se situam as 
etiquetas) colocar a terra e a 
planta adequada à litragem 
escolhida. depois, é só pendurar 
no local à sua escolha.

Formª is a simple object, for easy 
assembly. just open the pocket/s (where 
the labels are) put the land and proper 
plant chosen by the liter. then, just hang in 
place of your choice.

Respeitando o conceito base de 
usar o menos materiais quanto 
possivel, o packaging da formª é 
extremamente simples, apenas 
um cordel e o circulo de 
identificação do modelo.

Respecting the basic concept of using less 
materials as possible, the packaging of the 
formª is extremely simple, just a string and 
the circle of model identification.



Tendo formatos standard 
disponiveis na nossa loja , a formª 
também pode adaptar o objecto 
ao teu espaço e às tuas plantas

With standard sizes available in our store, 
formª can also adapt the object to your 
space and your plants.
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Respeitando o conceito base de 
usar o menos materiais quanto 
possivel, o packaging da formª é 
extremamente simples, apenas 
um cordel e o circulo de 
identificação do modelo.

Respecting the basic concept of using less 
materials as possible, the packaging of the 
formª is extremely simple, just a string and 
the circle of model identification.



Tendo formatos standard 
disponiveis na nossa loja , a formª 
também pode adaptar o objecto 
ao teu espaço e às tuas plantas

With standard sizes available in our store, 
formª can also adapt the object to your 
space and your plants.

formª também está no teu 
negócio... terraço, logradouro, 
janela.

formª is also in your business ... terrace, 
patio, window.


