
ESTÚDIO

*mesa de jantar off white brilho e cadeiras off white brilho

BIZANTINA
estúdio Sheldon

opção do tampo de vidro de 4mm pintado
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)

Mesa Bizantina laqueada com polimento

2018/200- 200 x 100 x 75
2018/220- 220 x 110 x 75

2018/180- 180 x 100 x 75
2018/160- 160 x 90 x 75

1001 - 45 x 48 x 95
espuma densidade 28

Cadeira Medalhão com estrutura de 
Eucalipto e encosto em MDF laminado 
em Jequitibá ou Cinamomo

SALAS DE JANTAR



TRAMA
estúdio Sheldon

2048/160 - 160 x 90 x 75
2048/180 - 180 x 100 x 75
2048/200 - 200 x 100 x 75
2048/220 - 220 x 110 x 75

ouro rosé grafite

*mesa de jantar tampo off white brilho, base ouro e cadeiras imbuia natural acetinado

Mesa Trama com 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)
laqueado alto brilho com polimento
base 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)

Mesa Curve 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)
laqueado alto brilho com polimento
para tampo, base e detalhe interno todas as cores da 
amostra

CURVE

2050/140 - 140 x 90 x 75
2050/160 - 160 x 90 x 75
2050/180 - 180 x 100 x 75
2050/200 - 200 x 100 x 75
2050/220 - 220 x 100 x 75

estúdio Sheldon

*mesa de jantar tampo imbuia natural acetinado, base externa imbuia natural acetinado, detalhe interno laca preto fosco e cadeiras imbuia natural acetinado

*mesa de jantar imbuia natural acetinado e detalhe laca preto fosco



UNNI
estúdio Sheldon

Mesa Unni em MDF com lâmina de 
madeira de Jequitibá e/ou Cinamomo
possibilidade de tampo de vidro de 4 mm 
pintado e colado
laqueado alto brilho com polimento
para tampo e base todas as cores 
disponíveis na amostra
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)
para tampo e base todas as cores 
disponíveis na amostra
2049/110 - 110 x 110 x 75
2049/140 - 140 x 140 x 75
Cadeira Nórdica com tela natural com 
estrutura de Eucalipto e encosto em 
MDF
espuma densidade 26 no assento
1063 - 53 x 47 x 88

*mesa de jantar tampo off white com vidro pintado off white, base amêndoa e cadeiras  amêndoa

UNNI
estúdio Sheldon

Mesa Unni em MDF com lâmina de 
madeira de Jequitibá e/ou Cinamomo
possibilidade de tampo de vidro de 4 
mm pintado e colado
laqueado alto brilho com polimento
acabamento Pol iuretano 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)
para tampo e base todas as cores 
disponíveis na amostra

2047/140- 140 x 90 x 75
2047/160- 160 x 90 x 75
2047/180- 180 x 100 x 75
2047/200- 200 x 100 x 75
2047/220- 220 x 110 x 75

cadeira Drama com tela natutal, 
estrutura de eucalipto e encosto 
em MDF
espuma densidade 28 no assento
1056 - 46 x 53 x 86

*mesa de jantar tampo off white,base imbuia natural acetinado e cadeiras imbuia natural acetinado



MINIMAL
estúdio Sheldon

Mesa Minimal 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)
laqueado alto brilho com polimento
para tampo, pés e cor interna todas as cores 
disponíveis na amostra
2039/140- 140 x 90 x 75
2039/160- 160 x 90x 75
2039/180- 180 x 100 x 75
2039/200- 200 x 100 x 75

Cadeira Slim com estrutura de Eucalipto
espuma densidade 28 e 20 soft no assento e 
26 e 20 soft no encosto
1064 - 45 x 53 x 86

*mesa de jantar tampo laca branco brilho com vidro pintado branco, base amêndoa, detalhe interno laca branco brilho e cadeiras imbuia natural acetinado



MÚSICA
estúdio Sheldon

Cadeira Drama tela fina natural com estrutura de Eucalipto
espuma densidade 28 no assento
1080 - 46 x 53 x 86 (tela fina)

Mesa Música em MDF com lâmina de madeira de Jequitibá 
e/ou Cinamomo
possibilidade de tampo de vidro de 4 mm pintado e colado
laqueado alto brilho com polimento
para base todas as cores disponíveis na amostra
para tampo somente laca
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)
para tampo e base todas as cores disponíveis na amostra
2032 - 150 x 150 x 75

*mesa de jantar tampo off white com vidro pintado off white, base imbuia acetinado e cadeiras imbuia acetinado

CLASSIC
estúdio Sheldon

Mesa Classic em MDF com lâmina de madeira de Jequitibá e/ou Cinamomo
possibilidade de tampo de vidro de 4 mm pintado e colado
laqueado alto brilho com polimento
para tampo e base todas as cores disponíveis na amostra
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)
250 - 110 x 110 x 75 (tampo pode ser feito de 1,20m)
250/140 - 140 x 140 x 75

*mesa de jantar laca fendi brilho com vidro pintado fendi e cadeiras amêndoa



MINIMAL
estúdio Sheldon

Mesa Minimal em MDF com lâmina de 
madeira de Jequitibá e/ou Cinamomo
possibilidade de tampo de vidro de 4 
mm pintado e colado
a c ab 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)
laqueado alto brilho com polimento
para tampo, pés e cor interna todas as 
cores disponíveis na amostra
2038 - 140 x 140 x 75

*mesa de jantar tampo off white brilho com vidro pintado off white, base amêndoa, detalhe interno laca off white brilho e cadeiras amêndoa

Cadeira Nórdica com tela natural com 
estrutura de Eucalipto e encosto em 
MDF
espuma densidade 26 no assento
1063 - 53 x 47 x 88

*mesa de jantar tampo laca fendi brilho, base imbuia natural acetinado, detalhe interno laca fendi brilho

*mesa de jantar tampo laca off white brilho, base amêndoa, detalhe interno laca off white brilho



PÉS CURVOS
estúdio Sheldon

Mesa Pés Curvos em MDF e/ou MDP 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)
laqueado alto brilho com polimento
para tampo e pés todas as cores disponíveis na amostra
1070 - 110 x 110 x 76
1070 s/t - 42 x 42 x 75

Cadeira Sicília estrutura de Eucalipto e encosto MDF laminado (meia lua com filetes de 
madeira)
espuma densidade 28 no assento
1119 - 44 x 50 x 88
Cadeira Firenze estrutura de Eucalipto e encosto MDF laminado com filetes de madeira
espuma densidade 28 no assento
1319 - 44 x 50 x 88

*mesa de jantar e cadeiras imbuia natural acetinado

*1119
*1319

COPA
Mesa Copa em MDF com lâmina de madeira de Jequitibá e/ou 
Cinamomo
possibilidade de tampo de vidro de 4 mm pintado e colado ou tampo de 
vidro de 10 mm
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)
laqueado alto brilho com polimento
para tampo e pés todas as cores disponíveis na amostra
522 - 110 x 110 x 78
522 s/t - 40 x 40 x 78

Cadeira Milano estrutura de Eucalipto e encosto MDF laminado (meia lua 
com filetes alumínio)
espuma densidade 28 no assento
1219 - 44 x 50 x 88
Cadeira Venezia estrutura de Eucalipto e encosto MDF laminado com 
filetes de alumínio
espuma densidade 28 no assento
1419 - 44 x 50 x 88

estúdio Sheldon

*1419

*1219

*mesa de jantar e cadeiras imbuia natural acetinado



DRAMA

Buffet Drama em MDF ou MDP revestidos com 
lâmina de Jequitibá 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)
laqueado alto brilho com polimento
gavetas com trilhos telescópicos  
para caixa externa, pés, detalhe redondo e frentes de 
gaveta todas as cores disponíveis na amostra
6000/160 - 160 x 50 x 75
6000/180 - 180 x 50 x 75
6000/200 - 200 x 50 x 75

estúdio Sheldon

*caixa externa, pés, detalhe central imbuia natural acetinado e frentes de gaveta laca preto brilho *caixa externa, pés, detalhe central amêndoa e frentes de gaveta laca fendi brilho



VANGUARDA

Buffet Vanguarda em MDF ou MDP revestidos com lâmina de Jequitibá 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)
laqueado alto brilho com polimento
gavetas com trilhos telescópicos  
para caixa externa, pés e frentes de gaveta todas as cores disponíveis na amostra

estúdio Sheldon
6001/160 - 160 x 50 x 80
6001/180 - 180 x 50 x 80
6001/200 - 200 x 50 x 80

*caixa externa, pés imbuia natural acetinado e frentes de gaveta laca fendi brilho

MINI BUFFET MINIMAL

Buffet Minimal com corpo em laca 
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)
laqueado alto brilho com polimento
 corpo somente em laca
tampo, base, ranhura e pés sempre da mesma 
cor que pode ser todo laqueado ou em lâmina 
de madeira todas as cores disponíveis na 
amostra

estúdio Sheldon

5021 - 100 x 51 x 80

*tampo, base, ranhura, pés imbuia natural acetinado e corpo laca cinza brilho



BUFFET TRAMA
estúdio Sheldon

6014 - 97,5 x 45 x 137

Buffet Trama em MDF revestido com lâmina de Jequitibá 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)
laqueado alto brilho com polimento
tela natural
todas as cores disponíveis na amostra

*buffet laca preto fosco

*buffet imbuia natural acetinado*buffet imbuia natural acetinado*buffet imbuia natural acetinado

BAR MIAMI
estúdio Sheldon

5005 - 60 x 60 x 73

Bar Miami em MDF ou MDP revestido com lâmina de Jequitibá 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)
laqueado alto brilho com polimento
para bandeja, corpo e detalhe central todas as cores disponíveis na 
amostra

*bandeja espelhada cor off white brilho, detalhe central off white brilho e corpo amêndoa



BAR SOHO
estúdio Sheldon

5015 - 70 x 45 x 83

Bar Soho MDF ou MDP revestido com lâmina de Jequitibá 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)
laqueado alto brilho com polimento
para bandeja, caixa interna e caixa externa todas as cores 
disponíveis na amostra
detalhe em alumínio maciço

*bandeja, caixa interna laca fendi brilho e caixa externa imbuia natural acetinado

BAR VEGAS
estúdio Sheldon

5016 - 100 x 45 x 83

Bar Vegas MDF ou MDP revestido com lâmina de Jequitibá 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)
laqueado alto brilho com polimento
para bandeja, caixa interna e caixa externa todas as cores 
disponíveis na amostra
detalhe em alumínio maciço

*bandeja, caixa interna laca preto brilho e caixa externa imbuia natural acetinado



VANGUARDA
estúdio Sheldon

Cristaleira Vanguarda em MDF e/ou MDP laminado em 
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)
laqueado alto brilho com polimento
gaveta com trilho telescópico
para corpo e pés todas as cores disponíveis na amostra
5009 - 55 x 36 x 180
5010 - 100 x 36 x 180

*corpo laca fendi brilho e pés imbuia natural acetinado*corpo laca foff white brilho e pés amêndoa



PROVENCE
estúdio Sheldon

Cristaleira Provence em MDF e/ou MDP laminado em 
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)
laqueado alto brilho com polimento
opção gaveta com trilho telescópico
 todas as cores disponíveis na amostra
709 - 107 x 44 x 190
709 G - 107 x 44 x 190 (com gaveta)
710 - 55 x 44 x 190
710G - 55 x 44 x 190 (com gaveta)

*cristaleira laca branco fosco *cristaleira imbuia natural acetinado *cristaleira da esquerda imbuia natural acetinado e da direita laca fendi brilho



PORTA CURVA/RETA
estúdio Sheldon

Cristaleira em MDF e/ou MDP laminado em 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)
laqueado alto brilho com polimento
todas as cores disponíveis na amostra

707 - 65 X 53 X 188
708 - 65 X 42 X 188 (porta reta)

*cristaleira da esquerda laca branco fosco e da direita imbuia natural acetinado *cristaleira da esquerda laca preto brilho e da direita imbuia natural acetinado*cristaleira amêndoa com frentes de gaveta laca off white brilho



BARROCA
estúdio Sheldon

Cristaleira em MDF e/ou MDP laminado em 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)
laqueado alto brilho com polimento
todas as cores disponíveis na amostra
5007 - 62 x 356 x 179 5008 - 102 x 36 x 179

704/705
estúdio Sheldon
Cristaleira em MDF e/ou MDP laminado em 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)
todas as cores disponíveis na amostra
704 - 55 X 55 X 170 (redonda)
705 - 49 x 49 x 170 (quadrada)

*cristaleira imbuia natural acetinado *cristaleira imbuia acetinado *cristaleira imbuia acetinado*cristaleira laca branco fosco



700
estúdio Sheldon

Cristaleira em MDF e/ou MDP laminado em 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)
todas as cores disponíveis na amostra
700 - 106 x 51 x 188

VANGUARDA TRIANGULAR
estúdio Sheldon

Cristaleira em MDF e/ou MDP laminado em 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)
as três faces da cristaleira possuem vidros curvos
todas as cores disponíveis na amostra

5019 - 63 x 63 x 180

*cristaleira laca branco fosco *cristaleira imbuia natural acetinado



GLASS
estúdio Sheldon
Cristaleira em MDF e/ou MDP laminado em 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)
todas as cores disponíveis na amostra
para chapéu, base e lateral todas as cores disponíveis na 
amostra
954 - 55 x 40 x 183
953 - 102 x 40 x 183
955 - 143 x 40 x 183


