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ALDECO
A tornar sonhos em  

tecidos e decoração de paredes
Turning dreams into fabrics and wallcoverings
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// Designers estrangeiros / Foreign designers

Deanna Comellini
Fotos cedidas pelo designer / Photos assigned by the designer

Deanna Comellini, Creative Director and Founder 
of G.T.Design, has worked for more than 40 years 
on the notion of the contemporary rug. Giving 
the weaving process a modern expression, she 
made textiles and contemporary rugs an essential 
element in interior design. Comellini’s creative 
process focuses on yarn and textile research and 
experimentation. Natural fibers are an essential 
element of her design and processing methods. 
Comellini combines craftsmanship and modern 
manufacturing technologies to produce unique and 
luxurious products with an unparalleled attention 
to detail. At the core of G.T.Design is a deep 
commitment to sustainability driven by Comellini’s 
strong relationship with nature and her quest to 
celebrate and preserve it.

Deanna Comellini, Directora Criativa e 
Fundadora da G.T.Design, trabalha há 
mais de 40 anos sobre a noção de tapete 
contemporâneo.  Dando ao processo de 
tecelagem uma expressão moderna, ela fez 
dos têxteis e dos tapetes contemporâneos um 
elemento essencial no design de interiores. 
O processo criativo de Comellini centra-se na 
investigação e experimentação de fios e têxteis. 
Fibras naturais são um elemento essencial do 
seu design e métodos de processamento.  
Comellini combina artesanato e tecnologias  
de fabrico modernas para produzir produtos 
únicos e luxuosos com uma atenção inigualável 
aos detalhes.  
Na base da G.T.Design está um profundo 
compromisso com a sustentabilidade, 
impulsionado pela forte relação da Comellini 
com a natureza e a sua busca para a celebrar 
e preservar. 


