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DESIGN

Bolsas e mochilas produzidas 
com velas náuticas, feitas com 
tecidos de alta performance 
como dacron, kevlar e nylon, 
todos resistentes e duráveis, 
usados em condições climáticas 
extremas nas regatas e 
navegações, conquistam o país. 

O iatismo é um esporte que 
coloca o Brasil no topo do mundo 
com suas conquistas, tendo como 
combustível limpo, o vento.

Quando a vela se desgasta, 
perdendo a performance exigida 
pelos velejadores, muitas vezes é 
descartada, sem que se explore o 
seu potencial completo. É ai que 
entra a Caktus Concept Design, 
que tem como valor absoluto 
redesenhar o consumo a partir 
da sustentabilidade. 

Inovar para a empresa não é 
somente criar algo novo, mas 
trazer soluções para produtos 
que supram as necessidades 
e que façam sentido para o 
consumidor e para o planeta. 

DO LUXO À 
RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL

“A responsabilidade de não 
gerar mais lixo e repensar o 
consumo é de cada um de nós”, 
afirma a idealizadora Cristina 
Lunelli Kuhlmann, formada em 
design de interiores e produtos 
e pós-graduada em estratégia e 
inovação pelo Istituto Europeo di 
Design, em São Paulo.

A marca estimula a adesão 
de velejadores e velerias ao 
projeto, integrando-os ao 
processo criativo e reuso 
de materiais que podem ser 
transformados em soluções 
com sentido. São os 5 erres da 
economia circular: Repensar, 
Reduzir, Recusar, Reciclar e 
Reutilizar, explica Cristina. 

Para ela, a Caktus Concept 
Design nasceu de uma inspiração 
do amor pelo mar e pela vela, 
num momento importante para 
a humanidade, refletindo-se 
em ponte entre o alto design 
e o reaproveitamento de 
materiais. Aplicando a técnica 
que tem a vela como elemento 

focal, transita entre mobiliário, 
acessórios, bolsas e mochilas.

“Nosso propósito é de 
consumo consciente, partindo 
do pensamento criativo 
com a utilização de velas e a 
colaboração de velejadores 
e velerias que trazem na sua 
história momentos inesquecíveis 
nos mares do Brasil, 
especialmente do Litoral Norte 
e que, após seleção e limpeza, 
estão prontas para começar uma 
nova história”. g
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CAKTUS CONCEPT 
DESIGN

CONHEÇA OS 
PRODUTOS DA 
CAKTUS CONCEPT 
STORE E VELEJE ALÉM 
DOS MARES, COM 
RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL.


