


DESIGN ASSINADO
CURVE
design assinado

Buffet Curve em MDF com lâmina de madeira de 
Jequitibá e/ou Cinamomo
acabamento Poliuretano e/ou ultravioleta o que 
permite que a pintura não manche quando entrar 
em contato com a água ou o álcool (limpar antes de 
duas horas)
detalhe de ferro pintado com tinta de alta qualidade 
que evita o ferrugem por barreira (em função da 
pintura ser sob o ferro o acabamento fica fosco)

6013/180 - 180 x 48 x 80
6013/200 - 200 x 48 x 80

ouro rosé grafite

* buffet na cor imbuia natural acetinado com pés de ferro na cor ouro



ARKÉTIPO/CURVE
design assinado
Mesa Arkétipo opção de tampo em MDF com 
lâmina de madeira de Jequitibá e/ou Cinamomo
possibilidade de tampo de vidro de 4 mm pintado e 
colado
pés de eucalipto
acabamento Poliuretano e/ou ultravioleta o que 
permite que a pintura não manche quando entrar 
em contato com a água ou o álcool (limpar antes de 
duas horas)
detalhe de ferro pintado com tinta de alta 
qualidade que evita o ferrugem por barreira (em 
função da pintura ser sob o ferro o acabamento fica 
fosco)
2046/160 - 160 x 100 x 76
2046/180 - 180 x 100 x 76
2046/200 - 200 x 100 x 76
2046/220 - 220 x 110 x 76

ouro rosé grafite

Cadeira Curve com pés de Eucalipto
espuma densidade 26 e 20 soft no assento
1074 - 50 x 53 x 88

*cadeira e mesa na cor imbuia natural acetinado, detalhe de ferro na cor ouro *cadeira e mesa na cor laca off white brilho, detalhe de ferro na cor ouro

foto em baixa



NOVA
design assinado
Mesa Nova opção de tampo em MDF com lâmina de 
madeira de Jequitibá e/ou Cinamomo
possibilidade do tampo de vidro de 4 mm pintado e colado
pés de eucalipto
acabamento Poliuretanoe/ou ultravioleta o que permite que 
a pintura não manche quando entrar em contato com a água 
ou o álcool (limpar antes de duas horas)
opção do tampo de vidro de 4 mm pintado e colado
detalhe de ferro pintado com tinta de alta qualidade que 
evita o ferrugem por barreira (em função da pintura ser sob o 
ferro o acabamento fica fosco)

2044/160 - 160 x 100 x 76
2044/180 - 180 x 100 x 76
2044/200 - 200 x 100 x 76
2044/220 - 220 x 110 x 76

ouro rosé grafite

Cadeira Nórdica com pés de Eucalipto e palha natural
encosto MDF prensado com lâmina de Cinamomo ou 
Jequitibá
espuma densidade 26 e 20 soft no assento
1063 - 53 x 47 x 88

*cadeira e mesa na cor imbuia natural acetinado, detalhe de ferro na cor ouro



CURVE
design assinado

2045/120 - 120 x 120 x 75 
2045/140 -  140 x 140 x 75

Cadeira Curve de Eucalipto espuma densidade 26 no assento
1069 - 47 x 45 x 85 

Mesa Curve opção de tampo em MDF com lâmina de madeira 
de Jequitibá e/ou Cinamomo
possibilidade de tampo de vidro de 4 mm pintado e colado
acabamento Poliuretano e/ou ultravioleta o que permite que a 
pintura não manche quando entrar em contato com a água ou o 
álcool (limpar antes de duas horas)
detalhe de ferro pintado com tinta de alta qualidade que evita o 
ferrugem por barreira (em função da pintura ser sob o ferro o 
acabamento fica fosco)

ouro rosé grafite



*penteadeira na cor laca preto brilho e detalhes de ferro na cor ouro

CURVE
design assinado

Penteadeira e/ou escrivaninha Curve em MDF com lâmina 
de madeira de Jequitibá e/ou Cinamomo
acabamento Poliuretano e/ou ultravioleta o que permite 
que a pintura não manche quando entrar em contato com a 
água ou o álcool (limpar antes de duas horas)
detalhe de ferro pintado com tinta de alta qualidade que 
evita o ferrugem por barreira (em função da pintura ser sob 
o ferro o acabamento fica fosco)
penteadeira com espelho de regulagem
detalhe mo tampo em couro legitímo
5032P - 100 x 47 x 90 (penteadeira)
5032E - 100 x 47 x 90 (escrivaninha sem espelho)

ouro rosé grafite

*escrivaninha na cor laca preto brilho e detalhes de ferro na cor ouro



PONTO
design assinado

Mesa de apoio Ponto com  tampo em MDF com lâmina de madeira de 
Jequitibá e/ou Cinamomo
possibilidade do tampo de vidro de 4 mm pintado e colado
acabamento Poliuretano e/ou ultravioleta o que permite que a pintura 
não manche quando entrar em contato com a água ou o álcool (limpar 
antes de duas horas)
detalhe de ferro pintado com tinta de alta qualidade que evita o ferrugem 
por barreira (em função da pintura ser sob o ferro o acabamento fica 
fosco)
poltrona Curve giratória com base de ferro giro, aro de madeira para 
fechamento que pode ser pintado em todas as cores disponíveis na 
amostra, inclusive no ouro, rosé e grafite.
espuma do encosto densidade 23 e assento densidade 26 e 23 soft. 

1184 - 55 x 55 x 67,5 (mesa de apoio)
1077 - 72 x 75 x 75 (poltrona)

ouro rosé grafite

Nórdica
design assinado

Mesa de apoio Nórdica com  tampo 
em MDF com lâmina de madeira de 
Jequitibá e/ou Cinamomo
possibilidade do tampo de vidro de 
4 mm pintado e colado
acabamento Poliuretano e/ou 
ultravioleta o que permite que a 
pintura não manche quando entrar 
em contato com a água ou o álcool 
(limpar antes de duas horas)
detalhe central de alumínio
para o tampo todas as cores 
disponíveis na amostra
1182 - 35 x 35x 55
1183 - 40 x 40 x 60

ouro rosé grafite

* mesa de apoio na cor amêndoa com ferro na cor cobre e as de trás cor imbuia natural acetinado com ferro na cor dourado

* mesa de apoio e quadro de espelho na cor laca branco brilho com ferro na cor ouro 

dourado cobre



* 5029 na cor amêndoa e ferro na cor ouro

PONTO
design assinado

Quadros de espelho Ponto em 
MDF com lâmina de madeira de 
Jequitibá e/ou Cinamomo ou ferro, 
a cor do ponto pode ser pintada em 
qualquer cor do catálogo de tintas
acabamento Poliuretano e/ou 
ultravioleta o que permite que a 
pintura não manche quando entrar 
em contato com a água ou o álcool 
(limpar antes de duas horas)
detalhe de ferro pintado com tinta 
de alta qualidade que evita o 
ferrugem por barreira (em função 
da pintura ser sob o ferro o 
acabamento fica fosco)
5029 - 70 x 18 x 93 - espelho com 
cabide
5028 - 75 x 5 x 75 - espelho com 
moldura em ferro
5027 - 70 x 4,5 x 70 - moldura 
em madeira

ouro rosé grafite

* 5029 na cor laca branco brilho com ferro na cor rosé *5027 na cor imbuia natural acetinado com ponto na cor ouro e o de baixo na cor laca 
fendi brilho com ponto na cor ouro. 5028 estrutura e ponto em ferro na cor rosé com fundo 
na cor laca branco brilho



PONTO
design assinado

5031 - 87 x 48 x 80

ouro rosé grafite

Bar retangular Ponto com  tampo e base em MDF com lâmina 
de madeira de Jequitibá e/ou Cinamomo
acabamento Poliuretano e/ou ultravioleta o que permite que 
a pintura não manche quando entrar em contato com a água 
ou o álcool (limpar antes de duas horas)
detalhe de ferro pintado com tinta de alta qualidade que evita 
o ferrugem por barreira (em função da pintura ser sob o ferro 
o acabamento fica fosco)
rodízios de silicone

* 5031 na cor laca branco brilho e ferro na cor ouro

PONTO
design assinado

5026 - 50 x 50 x 74

ouro rosé grafite

Bar redondo Ponto com  tampo e base em MDF com lâmina 
de madeira de Jequitibá e/ou Cinamomo
acabamento Poliuretano e/ou ultravioleta o que permite que 
a pintura não manche quando entrar em contato com a água 
ou o álcool (limpar antes de duas horas)
detalhe de ferro pintado com tinta de alta qualidade que evita 
o ferrugem por barreira (em função da pintura ser sob o ferro 

* 5026 na cor laca off white brilho e ferro na cor rosé



NOVA
design assinado

* 6012 na cor Amêndoa com ferro na cor rosé

Aparador Nova com tampo em MDF com lâmina de madeira 
de Jequitibá e/ou Cinamomo
possibilidade do tampo de vidro de 4 mm pintado e colado
acabamento Poliuretano e/ou ultravioleta o que permite que 
a pintura não manche quando entrar em contato com a água 
ou o álcool (limpar antes de duas horas)
detalhe de ferro pintado com tinta de alta qualidade que 
evita o ferrugem por barreira (em função da pintura ser sob o 
ferro o acabamento fica fosco)

6012 - 120 x 40 x 76
6012 - 160 x 40 x 76
6012 - 140 x 40 x 76

ouro rosé grafite

PONTO
design assinado

Quadro de espelho Ponto em MDF com lâmina de madeira 
de Jequitibá e/ou Cinamomo ou ferro, a cor do ponto pode 
ser pintada em ouro, rosé e grafite
acabamento Poliuretano e/ou ultravioleta o que permite 
que a pintura não manche quando entrar em contato com a 
água ou o álcool (limpar antes de duas horas)
detalhe de ferro pintado com tinta de alta qualidade que 
evita o ferrugem por barreira (em função da pintura ser sob 
o ferro o acabamento fica fosco)

5030 - 100 x 10 x 210

ouro rosé grafite

*quadro de espelho laca branco brilho com ponto e base ouro



CURVE
design assinado

1079 - 72 x 75 x 78 (poltrona)
1078 - 40 x 40 x 43 (puff)

ouro rosé grafite

Poltrona Curve e puff  Curve pé de ferro pintado com tinta de alta 
qualidade que evita o ferrugem por barreira (em função da pintura 
ser sob o ferro o acabamento fica fosco)
espuma do assento da poltrona densidade 26 e 23 soft e encosto 
densidade 23. Almofada siliconada.
puff  assento densidade 26.

ARKÉTIPO
design assinado

Aparador Arkétipo opção de tampo em MDF com lâmina de madeira de Jequitibá 
e/ou Cinamomo
possibilidade de tampo de vidro de 4 mm pintado e colado
pés de eucalipto
acabamento Poliuretano e/ou ultravioleta o que permite que a pintura não manche 
quando entrar em contato com a água ou o álcool (limpar antes de duas horas)
detalhe de ferro pintado com tinta de alta qualidade que evita o ferrugem por barreira 
(em função da pintura ser sob o ferro o acabamento fica fosco)

6015- 140 x 52 x 80
6015 - 160 x 52 x 80
6015 - 180 x 52 x 80

ouro rosé grafite

* 6015 aparador na cor laca preto brilho e cantoneiras cor ouro * ferro cor ouro



1076 - 163 x 54 x 48 

ouro rosé grafite

Recamier Curve pé de ferro pintado com tinta de alta 
qualidade que evita o ferrugem por barreira (em função da 
pintura ser sob o ferro o acabamento fica fosco)
espuma do assento densidade 26 e 23 soft

CURVE
design assinado

CURVE
design assinado

1075 - 68 x 40 x 43

ouro rosé grafite

Puff  Curve pé de ferro pintado com tinta de alta qualidade que evita o 
ferrugem por barreira (em função da pintura ser sob o ferro o acabamento 
fica fosco)
espuma do assento densidade 26 e 23 soft

* ferro cor ouro

* ferro cor ouro



PONTO
design assinado

4041/75 - 76 x 45 x 35
4041/100 - 100 x 45 x 41
4041/120 - 120 x 45 x 41

Mesa de Centro Ponto com tampo e base em MDF com lâmina de madeira de Jequitibá e/ou 
Cinamomo
possibilidade de tampo de vidro de 4 mm pintado e colado
acabamento Poliuretano e/ou ultravioleta o que permite que a pintura não manche quando entrar em 
contato com a água ou o álcool (limpar antes de duas horas)
detalhe de ferro pintado com tinta de alta qualidade que evita o ferrugem por barreira (em função da 
pintura ser sob o ferro o acabamento fica fosco)

ouro rosé grafite

*mesa maior tampo amêndoa e pés rosé, mesa menor tampo off white e pés rosé *mesa maior tampo amêndoa e pés ouro, mesa menor tampo off white e pés ouro e tampo fendi e pés ouro *mesa maior tampo amêndoa e pés grafite, mesa menor tampo off white e pés grafite



CURVE
design assinado

4042/80 - 80 x 50 x 38 (triangular)
4042/60 - 62 x 50 x 32 (triangular)
4043 - 140 x 62 x 38 (retangular)
4044 - 42 x 42 x 40 (bandeja)

Mesa de Centro Curve com tampo e base em MDF com lâmina de madeira de Jequitibá e/ou Cinamomo
possibilidade de tampo de vidro de 4 mm pintado e colado
acabamento Poliuretano e/ou ultravioleta o que permite que a pintura não manche quando entrar em 
contato com a água ou o álcool (limpar antes de duas horas)
detalhe de ferro pintado com tinta de alta qualidade que evita o ferrugem por barreira (em função da 
pintura ser sob o ferro o acabamento fica fosco)

ouro rosé grafite

*mesas de centro tampo imbuia natural acetinado e pés rosé *mesa de centro tampo imbuia laca off white brilho e pés ouro



CURVE
design assinado

Livreira Curve em MDF com lâmina de 
madeira de Jequitibá e/ou Cinamomo ou 
ferro, a cor do ponto pode ser pintada em 
qualquer cor do catálogo de tintas
a c a b a m e n t o  Po l i u r e t a n o  e / o u 
ultravioleta o que permite que a pintura 
não manche quando entrar em contato 
com a água ou o álcool (limpar antes de 
duas horas)
 5024 - 60 x 35 x 190

CURVE
design assinado
Mesa de Centro Curve com tampo e base em MDF 
com lâmina de madeira de Jequitibá e/ou Cinamomo
possibilidade de tampo de vidro de 4 mm pintado e 
colado
acabamento Poliuretano e/ou ultravioleta o que 
permite que a pintura não manche quando entrar em 
contato com a água ou o álcool (limpar antes de duas 
horas)
pé de ferro pintado com tinta de alta qualidade que 
evita o ferrugem por barreira (em função da pintura 
ser sob o ferro o acabamento fica fosco)

ouro rosé grafite

4042/80 - 80 x 50 x 38 (triangular)
4042/60 - 62 x 50 x 32 (triangular)
4043 - 140 x 62 x 38 (retangular)
4044 - 42 x 42 x 40 (bandeja)

*mesas de centro tampo amêndoa e pés rosé*mesas de centro tampo laca branco brilho e pés ouro

*livreira da esquerda laca preto fosco e da direita amêndoa


