
Almofada Bola 
Almofada Bola 

Peça assinada:
BRUNO JAHARA
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
∅ 30 cm.
Medidas Especiais:
Não pode ser feita em medidas especiais.
Limitações
Este sofá possui restrição em revestimento de couro, courissimos, couros ecológicos e tecidos listrados.
Costura:
Sem pesponto com ziper invisível.
Padrão de Estofados em Couro
Montagem:
Não é desmontável.
Espuma:
D35
Data Lançamento:
29/09/2021



Almofada Traços 

Almofada Traços 

Peça assinada:
Estúdio Lider de Design
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
50 x 50 cm.
60 x 60 cm.
Variações no Acabamento:
- Pode variar os desenhos do vivo:

- Quadros - 1ALTOQ5 / 1ALTOQ6.
- Listras - 1ALTOL5 / 1ALTOL6.
- Abstrato - 1ALTOA5 / 1ALTOA6.
- Vertical - 1ALTOV5 / 1ALTOV6
Estrutura:
Fibra desfiada.
Limitações
- Não pode ser produzida em couro, courissimo e courino.
Costura:
Costura de vivo.
- Composê: almofada e vivo.
Padrão de Estofados em Couro
Montagem:
Não é desmontável.
Observações:
- Almofada com zíper.
Data Lançamento:
04/10/2021



Aparador Sistema Rosa Maria 

Aparador Sistema Rosa Maria 

Saiba Mais:
O sistema não possui função definida, assumindo tanto o papel de armário, aparador, estante e ponto de apoio.
Pensado para hotéis, casas de praias, casas de campo e espaços comerciais, é um móvel leve, que pode ser
transportado com facilidade. É composto de prateleiras, gavetas e estruturas de madeira, que podem ser montadas
de acordo com a sua necessidade.
Peça assinada:
FGMF
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
185 x 56 x 78 cm.
128,5 x 56 x 78 cm.
Variações no Acabamento:
Base e gaveteiro / Tampos opcionais madeira:
- Nogueira.
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Ebanizado, Kernel e Zaino.
- Freijó Lavado, Âmbia, Favo.
Tampos opcionais em mármore:
Carrara, Macchiato, Marrom Imperial, Nero Marquina, Travertino Navona, Verde Guatemala, Coralitto.
Acessórios Opcionais:
Tampo superior e inferior podem ser feitos em madeira ou mármore.
Estrutura:
Madeira.
Medidas Especiais:
Não pode ser feito em medidas especiais.
Observações:
- Os tampos de mármore possuem opção de acabamento:
- Padrão (levigado).
- Fosco (anticato).
Data Lançamento:
04/10/2021



Bar Gráfico 

Bar Gráfico 

Saiba Mais:
O encanto da arquiteta e designer Isabela Vecci pela maneira peculiar de pensar a superfície deu origem ao bar e
torre gráfico. Pensado como um acessório para a decoração, ele está disponível em diversos tamanhos. A estrutura
em madeira ganha os desenhos gráficos que dão nome à peça e suas divisórias variam de acordo com o modelo
escolhido. Perfeito para quem adora uma decoração versátil, o bar e torre Gráfico pode ser usado como ponto de
apoio na sala de estar, jantar, home e até no quarto.
Peça assinada:
Isabela Vecci
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
86 x 44,5 x 135 cm. (02 portas)
Variações no Acabamento:
Corpo / Portas:
- Lacas Foscas.

Base:
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Kernel, Ebanizado e Zaino.
- Nogueira.
- Freijó Lavado, Âmbia, Favo.
Estrutura:
Madeira.
Medidas Especiais:
Não pode ser feito em medidas especiais.
Montagem:
Base é enviada separada do corpo.
Observações:
- Não se pode alternar os desenhos das portas, seguindo apenas as ordens conforme desenho técnico.
Data Lançamento:
04/10/2021



Base de Jantar Serpentina 

Base de Jantar Serpentina 

Saiba Mais:
Com inspiração na arte cinética e na obra do artista Abraham Palatnik, a mesa Serpentina possui pés em perfis
metais retangulares, que conferem a sensação de movimento à peça. Sua leveza é garantida pelo tampo de madeira
e com pontas de grande angulação, criando um interessante jogo de luz e sombra, responsável pelo conceito cinético
da peça. Fãs de uma decoração moderna e atemporal terão a Serpentina em sua sala de jantar.
Peça assinada:
FGMF
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
220 x 110 x 75 cm.
240 x 120 x 75 cm.
260 x 120 x 75 cm.
280 x 120 x 75 cm.
300 x 120 x 75 cm.
320 x 120 x 75 cm.
340 x 120 x 75 cm.
Módulos/Medidas Padrões:
Os tampos de madeira são vendidos separados da base.
Tampo Madeira: Configurar com o código: 1TPSP22 / 1TPSP24 / 1TPSP26 / 1TPSP28 / 1TPSP30 / 1TPSP32 /
1TPSP34.
- Acima de 270 cm o tampo é bipartido.
Variações no Acabamento:
Base:
- Pintura Eletrostática: - Marrom.- Bege.- Cinza.- Azul.- Verde.- Preto.- Laranja.

Tampo:
- Lacas Foscas.
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Ebanizado, Kernel e Zaino.
- Freijó Lavado, Âmbia e Favo.
- Nogueira.
Estrutura:
Base em aço inox e tampo de madeira.
Medidas Especiais:
Não pode ser feita em medidas especiais.
Montagem:
O Tampo é enviado separado da Base.
Data Lançamento:
04/10/2021



Buffet Sorriso 

Buffet Sorriso 

Saiba Mais:
Um interessante trabalho de volumes marca o design do buffet Sorriso, que faz um intrigante jogo de esconde/mostra
por meio das portas de seu gabinete. Feitas em ripas de madeira, que permitem que se veja um pouco do seu interior,
elas fazem com que o buffet também assuma função de rack para a sala de TV, já que eletrônicos podem ser
guardados sem risco de ter seu sinal cortado. Perfeito para salas de jantar, halls de entrada, homes e até espaços
corporativos e comerciais, o buffet Sorriso será a escolha de quem não abre mão de uma decoração cheia de
personalidade.
Peça assinada:
Em2 Design
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
150 x 50,5 x 52cm.
200 x 50,5 x 52cm.
250 x 50,5 x 52cm.
Variações no Acabamento:
Corpo:
- Lacas Foscas.
- Nogueira.
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Ebanizado, Kernel e Zaino.
- Freijó Lavado, Âmbia, Favo.

Base e portas ripadas:
- Nogueira.
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalho Kernel, Ebanizado e Zaino.
- Freijó Lavado, Âmbia, Favo.
Estrutura:
Madeira.
Medidas Especiais:
Não pode ser feito em medidas especiais.
Montagem:
Não é desmontável.
Observações:
- É natural que ocorram variações entre a tonalidade nas ripas de madeira das portas , caracterizando a naturalidade
e diferencial da linha. Usar este como argumento positivo na venda, agregando valor ao produto! Explique essa
característica ao cliente, evitando erro de vendas.
Data Lançamento:
04/10/2021



Estante Sistema Rosa Maria 

Estante Sistema Rosa Maria 

Saiba Mais:
O sistema não possui função definida, assumindo tanto o papel de armário, aparador, estante e ponto de apoio.
Pensado para hotéis, casas de praias, casas de campo e espaços comerciais, é um móvel leve, que pode ser
transportado com facilidade. É composto de prateleiras, gavetas e estruturas de madeira, que podem ser montadas
de acordo com a sua necessidade.
Peça assinada:
FGMF
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
220 x 56 x 174 cm.
Variações no Acabamento:
Base e gaveteiro / Tampo superior / Tampo inferior opcional madeira:
- Nogueira.
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Ebanizado, Kernel e Zaino.
- Freijó Lavado, Âmbia, Favo.
Tampo inferior opcional mármore:
Carrara, Macchiato, Marrom Imperial, Nero Marquina, Travertino Navona, Verde Guatemala, Coralitto.
Acessórios padrões:
- Cabideiro de inox polido.
Acessórios Opcionais:
Tampo inferior pode ser feito em madeira ou mármore.
Estrutura:
Madeira.
Medidas Especiais:
Não pode ser feita em medidas especiais.
Montagem:
Todo desmontável.
Observações:
- Os tampos de mármore possuem opção de acabamento:
- Padrão (levigado).
- Fosco (anticato).
Data Lançamento:
04/10/2021



Mesa Lateral Aba 

Mesa Lateral Aba 

Saiba Mais:
Com design leve e delicado, a mesa Aba pode ser feita nos mais diversos materiais. Sua base em pedra ou madeira
possui uma haste em tubo metálico que recebe o tampo, que também pode ser de pedra, rodeada por um aro em
metal ou madeira com as abas chanfradas. Ideal para salas de estar, pode ser usada também como mesa de
cabeceira. Quem não abre mão de uma decoração mais sofisticada terá a mesa Aba entre as suas preferidas.
Peça assinada:
Em2 Design
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
36 x 40 x 52 cm.
36 x 40 x 59 cm.
Variações no Acabamento:
Estrutura e tampo:
- Lacas foscas.

- Base: Mármore Carrara, Macchiato, Marrom Imperial, Nero Marquina, Travertino Navona, Verde Guatemala,
Coralitto.

- As bases de mármore possuem opção de acabamento:
- Padrão (levigado).
- Fosco (anticato).
Estrutura:
Estrutura metálica e base em mármore.
Medidas Especiais:
Não pode ser feita em medidas especiais.
Montagem:
Estrutura é enviada separada da base.
Data Lançamento:
04/10/2021



Mesa Lateral Drops 

Mesa Lateral Drops 

Saiba Mais:
O conjunto de mesas proposto pela Suíte Design oferece superfícies que servem não só como base de apoio, mas
também como assento. Puffs e mesas se misturam para criar um cenário ideal para espaços mais amplos. São
diversas opções de design, que vão desde o tradicional puff com pesponto em Zig-Zag, passando por mesinhas
laterais redondas, até chegar a mesas de centro quadradas e circulares. Ideal para ambientes que assumem diversas
funções, o conjunto de mesa Drops foi pensado para pessoas com um estilo de vida mutante, que adora mudar os
móveis de lugar e criar variados cenários.
Peça assinada:
Suíte Arquitetos
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
∅ 42 x 41 cm.
∅ 42 x 49 cm.
∅ 35 x 45 cm.
Variações no Acabamento:
Estrutura de Metal: Lacas Foscas.

Tampo de Madeira:
- Nogueira.
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Zaino, Kernel e Ebanizado.
- Freijó Lavado, Favo e Âmbia.

Tampo de Mármore: Carrara, Macchiato, Marrom Imperial, Nero Marquina, Travertino Navona, Verde Guatemala,
Coralittol.
Acessórios Opcionais:
Possue opcional de tampo em madeira ou mármore.
Estrutura:
Metálica.
Medidas Especiais:
Não pode ser feita em medidas especiais.
Observações:
- Os tampos de mármore possuem opção de acabamento:
- Padrão (levigado).
- Fosco (anticato).
Data Lançamento:
04/10/2021



Mesa de Centro Drops - Bloco 

Mesa de Centro Drops - Bloco 

Saiba Mais:
O conjunto de mesas proposto pela Suíte Design oferece superfícies que servem não só como base de apoio, mas
também como assento. Puffs e mesas se misturam para criar um cenário ideal para espaços mais amplos. São
diversas opções de design, que vão desde o tradicional puff com pesponto em Zig-Zag, passando por mesinhas
laterais redondas, até chegar a mesas de centro quadradas e circulares. Ideal para ambientes que assumem diversas
funções, o conjunto de mesa Drops foi pensado para pessoas com um estilo de vida mutante, que adora mudar os
móveis de lugar e criar variados cenários.
Peça assinada:
Suíte Arquitetos
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
70 x 70 x 27,5 cm.
90 x 90 x 27,5 cm.
110 x 110 x 27,5 cm.
Variações no Acabamento:
Tampo e Base:
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Ebanizado, Kernel e Zaino.
- Freijó Lavado, Âmbia, Favo.
- Nogueira.
Estrutura:
Madeira.
Medidas Especiais:
Não pode ser feita em medidas especiais.
Montagem:
Não é desmontável.
Data Lançamento:
04/10/2021



Mesa de Centro Drops - Redonda 

Mesa de Centro Drops - Redonda 

Saiba Mais:
O conjunto de mesas proposto pela Suíte Design oferece superfícies que servem não só como base de apoio, mas
também como assento. Puffs e mesas se misturam para criar um cenário ideal para espaços mais amplos. São
diversas opções de design, que vão desde o tradicional puff com pesponto em Zig-Zag, passando por mesinhas
laterais redondas, até chegar a mesas de centro quadradas e circulares. Ideal para ambientes que assumem diversas
funções, o conjunto de mesa Drops foi pensado para pessoas com um estilo de vida mutante, que adora mudar os
móveis de lugar e criar variados cenários.
Peça assinada:
Suíte Arquitetos
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
∅ 70 x 27,5 cm.
∅ 70 x 31 cm.
∅ 70 x 41 cm.
∅ 90 x 27,5 cm.
∅ 90 x 31 cm.
∅ 90 x 41 cm.
Variações no Acabamento:
Aplique metálico:
- Lacas Foscas.

Tampo e Base:
- Nogueira.
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Zaino, Kernel e Ebanizado.
- Freijó Lavado, Favo e Âmbia.
Estrutura:
Madeira.
Medidas Especiais:
Não pode ser feita em medidas especiais.
Montagem:
Não é desmontável.
Data Lançamento:
04/10/2021



Mesa de Centro Drops - Retangular 

Mesa de Centro Drops - Retangular 

Saiba Mais:
O conjunto de mesas proposto pela Suíte Design oferece superfícies que servem não só como base de apoio, mas
também como assento. Puffs e mesas se misturam para criar um cenário ideal para espaços mais amplos. São
diversas opções de design, que vão desde o tradicional puff com pesponto em Zig-Zag, passando por mesinhas
laterais redondas, até chegar a mesas de centro quadradas e circulares. Ideal para ambientes que assumem diversas
funções, o conjunto de mesa Drops foi pensado para pessoas com um estilo de vida mutante, que adora mudar os
móveis de lugar e criar variados cenários.
Peça assinada:
Suíte Arquitetos
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
100 x 80 x 27,5 cm.
100 x 80 x 31 cm.
100 x 80 x 41 cm.
80 x 60 x 27,5 cm.
80 x 60 x 31 cm.
80 x 60 x 41 cm.
Variações no Acabamento:
Aplique Metálico:
- Lacas Foscas.

Tampo e Base:
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Ebanizado, Kernel e Zaino.
- Freijó Lavado, Âmbia, Favo.
- Nogueira.
Medidas Especiais:
Não pode ser feita em medidas especiais.
Montagem:
Não é desmontável.
Data Lançamento:
04/10/2021



Mesa de Centro Medra 

Mesa de Centro Medra 

Saiba Mais:
Com dupla função – apoio e assento – a mesa Medra vem acompanhada de um puff que pode ser encaixado em sua
estrutura. Ótima para ambientes compactos e multifuncionais, seu nome, que significa expansão e prosperidade, faz
jus ao seu design leve e inteligente. Quem adora um design moderno e “fora da caixa” terá a mesa Medra e seu puff
na sala de estar.
Peça assinada:
Estúdio Lider de Design
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
65 x 65 x 43,5 cm.
80 x 80 x 43,5 cm.
Variações no Acabamento:
Ferragem:
- Lacas Foscas.

Tampo:
- Nogueira.
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Ebanizado, Kernel e Zaino.
- Freijó Lavado, Âmbia e Favo.
Estrutura:
Tampo em Madeira e pés em Aço Carbono.
Medidas Especiais:
Não pode ser feita em medidas especiais.
Montagem:
Não é desmontável.
Data Lançamento:
04/10/2021



Mesa de Centro Polimorfa 

Mesa de Centro Polimorfa 

Saiba Mais:
Em dois modelos, de centro e lateral, as mesas polimorfa possuem design orgânico, que permitem que elas fluam
com facilidade pelo ambiente. Os pés em madeira curva laminada e o tampo em granito ou mármore deixam as peças
ainda mais sofisticadas. As mesas Polimorfas podem ser usadas na sala, varanda, home office e até no quarto, como
mesa de cabeceira. Quem está em busca de uma decoração que prime pela contemporaneidade de suas formas
escolherá as mesas Polimorfas como parte do seu dia a dia.
Peça assinada:
BRUNO JAHARA
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
55 x 66 x 44 cm.
93,5 x 105 x 33 cm.
Variações no Acabamento:
Mesa:
- Nogueira.
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Kerne, Ebanizado e Zaino.
- Freijó Lavado, Âmbia, Favo.

Tampo em Mármore: Mármore Carrara, Macchiato, Marrom Imperial, Nero Marquina, Travertino Navona, Verde
Guatemala, Coralitto.

- Os tampos de mármore possuem opção de acabamento:
Padrão (levigado).
Fosco (anticato).
Estrutura:
Madeira.
Medidas Especiais:
Não pode ser feita em medidas especiais.
Montagem:
O tampo de mármore é enviado separado da mesa.
Observações:
- A mesa de 93,5 x 105 x 33 cm é enviada com copo de vidro.
Data Lançamento:
04/10/2021



Mesa de Jantar Magna 

Mesa de Jantar Magna 

Saiba Mais:
A magnitude de suas formas faz com que a mesa Magna seja ideal para receber amigos e familiares em casa. Com
espaço para 12 pessoas, possui pés de metal e um tampo de borda bem fino, feito em madeira natural, que recebe
também filetes de metal. Estes filetes permitem que o tampo seja desmontado, de forma a facilitar o seu transporte,
dispensando seu içamento. Ideal para espaços amplos, a mesa de jantar Magna estará presente nas casas de quem
adora receber e não abre mão de uma decoração sofisticada.
Peça assinada:
Estúdio Lider de Design
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
340 x 120 x 75,5 cm.
360 x 120 x 75,5 cm.
380 x 120 x 75,5 cm.
400 x 120 x 75,5 cm.
420 x 120 x 75,5 cm.
Variações no Acabamento:
Base:
- Lacas foscas.

Tampo:
- Nogueira.
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Kernel, Ebanizado e Zaino.
- Freijó Lavado, Âmbia, Favo.
Estrutura:
Base metálica e tampo de madeira.
Medidas Especiais:
Não pode ser feita em medidas especiais.
Montagem:
Tampo será enviado solto da base.
Observações:
- Ocorrerá diferença de tonalidade e veios invertidos nos tampos deste modelo.
Data Lançamento:
04/10/2021



Puff Drops Coluna 

Puff Drops Coluna 

Saiba Mais:
O conjunto de mesas proposto pela Suíte Design oferece superfícies que servem não só como base de apoio, mas
também como assento. Puffs e mesas se misturam para criar um cenário ideal para espaços mais amplos. São
diversas opções de design, que vão desde o tradicional puff com pesponto em Zig-Zag, passando por mesinhas
laterais redondas, até chegar a mesas de centro quadradas e circulares. Ideal para ambientes que assumem diversas
funções, o conjunto de mesa Drops foi pensado para pessoas com um estilo de vida mutante, que adora mudar os
móveis de lugar e criar variados cenários.
Peça assinada:
Suíte Arquitetos
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
∅ 70 x 37,5 cm.
∅ 90 x 37,5 cm.
∅ 110 x 37,5 cm.
Variações no Acabamento:
Aplique Metálico:
- Lacas Foscas.

Aplique Rodapé:
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Ebanizado, Kernel e Zaino.
- Freijó Lavado, Âmbia, Favo.
- Nogueira.
Estrutura:
Metálica.
Medidas Especiais:
Não pode ser feito em medidas especiais.
Costura:
- Pesponto largo com aparência de vivo (linha 10) exceto em couros, courissimos e courinos.
- Pesponto estreito em couros, courissimos e courinos.
- Composê: base e assento.
Padrão de Estofados em Couro
Montagem:
Não é desmontável.
Espuma:
D33 + D35
Observações:
- Não pode ser vendida capa para este modelo.

- Venda avulsa de almofadas para colocar nos Puffs.
Almofada redonda ∅ 55 cm configurar na referência: 1ALDSD5.
Almofada quadrada 50 x 50 cm configurar na referência: 1ALDSQ5.
Data Lançamento:
04/10/2021



Puff Drops Quadrado 

Puff Drops Quadrado 

Saiba Mais:
O conjunto de mesas proposto pela Suíte Design oferece superfícies que servem não só como base de apoio, mas
também como assento. Puffs e mesas se misturam para criar um cenário ideal para espaços mais amplos. São
diversas opções de design, que vão desde o tradicional puff com pesponto em Zig-Zag, passando por mesinhas
laterais redondas, até chegar a mesas de centro quadradas e circulares. Ideal para ambientes que assumem diversas
funções, o conjunto de mesa Drops foi pensado para pessoas com um estilo de vida mutante, que adora mudar os
móveis de lugar e criar variados cenários.
Peça assinada:
Suíte Arquitetos
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
110 x 110 x 27,5 cm.
90 x 90 x 27,5 cm.
70 x 70 x 27,5 cm.
Variações no Acabamento:
Aplique Metálico:
- Lacas Foscas.

Aplique Rodapé:
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Ebanizado, Kernel e Zaino.
- Freijó Lavado, Âmbia, Favo.
- Nogueira.
Estrutura:
Metálica.
Medidas Especiais:
Não pode ser feito em medidas especiais.
Costura:
- Pesponto largo com aparência de vivo (linha 10) exceto em couros, courissimos e courinos.
- Pesponto estreito em couros, courissimos e courinos.
- Composê: base e assento.
Padrão de Estofados em Couro
Montagem:
Não é desmontável.
Espuma:
D33 + D35
Observações:
- Não pode ser vendida capa para este modelo.

- Venda avulsa de almofadas para colocar nos Puffs.
Almofada redonda ∅ 55 cm configurar na referência: 1ALDSD5.
Almofada quadrada 50 x 50 cm configurar na referência: 1ALDSQ5.
Data Lançamento:
04/10/2021



Puff Drops Redondo 

Puff Drops Redondo 

Saiba Mais:
O conjunto de mesas proposto pela Suíte Design oferece superfícies que servem não só como base de apoio, mas
também como assento. Puffs e mesas se misturam para criar um cenário ideal para espaços mais amplos. São
diversas opções de design, que vão desde o tradicional puff com pesponto em Zig-Zag, passando por mesinhas
laterais redondas, até chegar a mesas de centro quadradas e circulares. Ideal para ambientes que assumem diversas
funções, o conjunto de mesa Drops foi pensado para pessoas com um estilo de vida mutante, que adora mudar os
móveis de lugar e criar variados cenários.
Peça assinada:
Suíte Arquitetos
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
∅ 70 x 27,5 cm.
∅ 90 x 27,5 cm.
∅ 110 x 27,5 cm.
∅ 35 x 36 cm.
Variações no Acabamento:
Aplique Metálico:
- Lacas Foscas.

Aplique Rodapé:
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Ebanizado, Kernel e Zaino.
- Freijó Lavado, Âmbia, Favo.
- Nogueira.
Estrutura:
Metálica.
Medidas Especiais:
Não pode ser feito em medidas especiais.
Costura:
- Pesponto largo com aparência de vivo (linha 10) exceto em couros, courissimos e courinos.
- Pesponto estreito em couros, courissimos e courinos.
- Composê: base e assento.
Padrão de Estofados em Couro
Montagem:
Não é desmontável.
Espuma:
D33 com D35
Observações:
- Não pode ser vendida capa para este modelo.

- Venda avulsa de almofadas para colocar nos Puffs.
Almofada redonda ∅ 55 cm configurar na referência: 1ALDSD5.
Almofada quadrada 50 x 50 cm configurar na referência: 1ALDSQ5.
Data Lançamento:
04/10/2021



Puff Medra 

Puff Medra 

Saiba Mais:
Com dupla função – apoio e assento – a mesa Medra vem acompanhada de um puff que pode ser encaixado em sua
estrutura. Ótima para ambientes compactos e multifuncionais, seu nome, que significa expansão e prosperidade, faz
jus ao seu design leve e inteligente. Quem adora um design moderno e “fora da caixa” terá a mesa Medra e seu puff
na sala de estar.
Peça assinada:
Estúdio Lider de Design
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
115 x 65 x 37 cm.
100 x 50 x 37 cm.
65 x 65 x 37 cm.
50 x 50 x 37 cm.
Estrutura:
Metálica.
Medidas Especiais:
Não pode ser feito em medidas especiais.
Limitações
Possui restrição em tecidos listrados.
Costura:
Pesponto duplo aberto.
Padrão de Estofados em Couro
Montagem:
Não é desmontável.
Espuma:
D35
Observações:
- Pode ser vendida capa para este modelo, sua troca na residência deverá ser feita por um técnico.
- A venda de Capas Soltas deve acontecer dentro de um período de 12 meses após aquisição do estofado. Após este
período será vendida a prestação de serviço, devido ao desgaste da espuma e possíveis modificações. Usar a tabela
de cálculo de prestação.
Data Lançamento:
04/10/2021



Sofá Boomerang 

Sofá Boomerang 

Saiba Mais:
A peça é composta de quatro módulos que podem assumir diversas configurações, de acordo com o local onde ele
será inserido. Seu design orgânico e contemporâneo confere um ar futurístico à peça, que pode ser usada tanto em
espaços compactos quanto espaços mais amplos. Quem adora um espaço moderno e não abre mão da praticidade
no dia a dia escolherá o sofá Boomerang para a sua sala de estar, espaço corporativo ou espaço comercial.
Peça assinada:
BRUNO JAHARA
Módulos/Medidas Padrões:
CD, CE, 21, RD e RE (Assentos de 150, 170, 190, 210cm) C3 e C4 (Assentos de 145 e 165cm).
Padrão de Acabamento:
Pés em Mate (padrão).
Acessórios Opcionais:
Almofada Bola deve ser digitada separada. Configurar na referência: 1ALBO30.
Estrutura:
Metálica.
Medidas Especiais:
Não pode ser feito em medidas especiais.
Limitações
- Devido os cantos arredondados é padrão do modelo ter espaçamento entre a junção dos módulos.
- Este sofá possui restrição em revestimento de couro, courissimos, couros ecológicos e tecidos listrados.
Costura:
Pesponto duplo.
Padrão de Estofados em Couro
Montagem:
Não é desmontável.
Espuma:
Assento com Percinta e espuma D35
Observações:
- Os estofados modulados são desenvolvidos e projetados para serem usados junto a outros módulos. Ao vender um
módulo para ser usado separado deve-se digitar como especial e especificar no texto do item todas as informações
de medidas/tecidos e que o mesmo é padrão, mas será usado separado.

- Pode ser vendida capa para este modelo, sua troca na residência deverá ser feita por um técnico.
- A venda de Capas Soltas deve acontecer dentro de um período de 12 meses após aquisição do estofado. Após este
período será vendida a prestação de serviço, devido ao desgaste da espuma e possíveis modificações. Usar a tabela
de cálculo de prestação.

- Conferir com o cliente/decorador as dimensões do produto e se as mesmas estão adequadas ao local de entrega
tais como elevadores, corredores ou portas. Caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da
entrega ou que comprometa a segurança do colaborador e qualidade do produto, dificultando ou impossibilitando que
a entrega seja concluída, é de responsabilidade do cliente os custos de içamento que devem estar previamente
combinado com o cliente.

- Sempre que digitado sofás com mais de 02 módulos diferentes, se faz necessário a postagem de projeto de
montagem dos módulos, para que não ocorra dúvidas durante o processo de produção.
Data Lançamento:
04/10/2021



Sofá Tray 

Sofá Tray 

Saiba Mais:
Uma base amadeirada, de arestas com suaves curvas junto a um estofado com encosto que reproduz a linha do
assento e possui a opção de ser fixo ou móvel formam o conceito do sofá Tray. Junte a isto o seu formato modular,
que permite diversas configurações e tenha uma peça que prima pela sua versatilidade. Destaque para a sua lateral,
uma espécie de nicho que pode assumir a função de mesa lateral. Despojado, o Tray é ideal para salas de estar, TV e
até mesmo varandas. Adeptos de uma elegância simples e natural, que não abre mão da funcionalidade terão a peça
entre as suas preferidas.
Peça assinada:
Suíte Arquitetos
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
Consulte o estudo de medidas.
Variações no Acabamento:
Base e Aba:
- Nogueira.
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Kernel, Ebanizado e Zaino.
- Freijó Lavado, Âmbia, Favo.
Estrutura:
Metálica.
Medidas Especiais:
Não pode ser feito em medidas especiais.
Limitações
Este sofá possui restrição em revestimento de couro, courissimos, couros ecológicos e tecidos listrados.
Costura:
Pesponto largo.
Padrão de Estofados em Couro
Montagem:
Desmonta a base de madeira.
Espuma:
Mola pocket com espuma D33P
Observações:
- Obrigatório o envio de projeto pelo Promob.

- Opção de abas laterais em todos os módulos.
- Opção de aba frontal somente no puff de 166cm.

- Módulo SB terá almofada de encosto solta.
- Almofada Bloco pode ser vendida separada. Configurar na referência: 1ALTA93.

- Pode ser vendida capa para este modelo, sua troca na residência deverá ser feita por um técnico.
- A venda de Capas Soltas deve acontecer dentro de um período de 12 meses após aquisição do estofado. Após este
período será vendida a prestação de serviço, devido ao desgaste da espuma e possíveis modificações. Usar a tabela
de cálculo de prestação.
Data Lançamento:
04/10/2021



Torre Gráfico 

Torre Gráfico 

Saiba Mais:
O encanto da arquiteta e designer Isabela Vecci pela maneira peculiar de pensar a superfície deu origem ao bar e
torre gráfico. Pensado como um acessório para a decoração, ele está disponível em diversos tamanhos. A estrutura
em madeira ganha os desenhos gráficos que dão nome à peça e suas divisórias variam de acordo com o modelo
escolhido. Perfeito para quem adora uma decoração versátil, o bar e torre Gráfico pode ser usado como ponto de
apoio na sala de estar, jantar, home e até no quarto.
Peça assinada:
Isabela Vecci
Dimensões: (largura x profundidade x altura):
44,5 x 44,5 x 135,5 cm. (03 portas)
44,5 x 44,5 x 171 cm. (04 portas)
Variações no Acabamento:
Corpo / Portas:
- Lacas Foscas.

Base:
- Carvalho Siena e Natural.
- Carvalhos Kernel, Ebanizado e Zaino.
- Nogueira.
- Freijó Lavado, Âmbia, Favo.
Estrutura:
Madeira.
Medidas Especiais:
Não pode ser feita em medidas especiais.
Montagem:
Não é desmontável.
Observações:
- Não se pode alternar os desenhos das portas, seguindo apenas as ordens conforme desenho técnico.
Data Lançamento:
04/10/2021




