
Treinamento:
Designers Abra Casa



Charles e Ray Eames

Charles nasceu em Missouri, EUA. Se formou em 
Arquitetura. Suas criações possuem muita personalidade, 
são mais que móveis, são peças de arte e design. Tanto que 
suas cadeiras estão em exposição no Museu de Arte 
Moderna, em Nova York.



POLTRONA CHARLES 
EAMES

A Poltrona Charles Eames foi criada em 1956, é a 
poltrona mais vendida no mundo, uma referência na 
decoração mundial, uma das peças mais 
reconhecidas pelo seu design, requinte e 
sofisticação. A peça se tornou um ícone do design 
americano dos anos 50.
Está em exibição permanente no Museu de Arte 
Moderna de Nova York. 

Valor de Mercado: R$ 3.900,00
Valor Abra Casa: R$ 2.997,00



CADEIRA EIFFEL

A Cadeira Eiffel, foi criada na década de 50, com o 
objetivo de ser uma cadeira de design sofisticado 
acessível para todos. É a primeira peça de design 
ideal para se ter, pois é uma cadeira atemporal.
Tem diversos tipos de base, a que vendemos foi 
inspirada na torrei Eiffel, em Paris. 

Valor de Mercado: R$ 430,00
Valor Abra Casa: R$ 678,00



CADEIRA MADRID

Desenvolvida em 1958, a cadeira Madrid é
mais um clássico dos Eames que se popularizou 
pelo mundo. Décadas depois de ser criado, 
mostra-se mais atual do que nunca.

Valor de Mercado: R$ 1.224,00
Valor Abra Casa: R$ 598,00



BANQUETA ELEFANTE

A Banqueta Elefante, nasceu em 1945 feito de 
madeira. Hoje, ela está disponível na versão de 
plástico, voltada para seu público alvo original, 
que são as crianças, podendo ser usado como 
objeto decorativo ou como brinquedo.

Valor de Mercado: R$ 1.580,00
Valor Abra Casa: R$ 498,00



CABIDEIRO COLORIDO

Criado em 1953, o cabideiro foi 
inspirado em modelos de moléculas ou 
átomos, foi criado há mais 60 anos, 
sendo uma peça moderna e até hoje é 
um curinga nas lojas de Design e 
Decoração.

Valor de Mercado: R$ 381,00
Valor Abra Casa: R$ 196,00



PHILIPPE STARCK

Philippe Starck é um designer nascido em 
Paris, no ano de 1949, se destacou no 
mundo do design com um estilo muito 
pessoal. Starck criou a sua primeira empresa 
de design em 1968, já no ano seguinte, 
tornou-se diretor de arte. É conhecido 
mundialmente pelo seu design leve e 
contemporâneo. Várias réplicas de seus 
produtos, são encontradas mundialmente e 
também em nossas lojas.



CADEIRA ALLEGRA

A cadeira Allegra presta homenagem a três 
clássicos do design de móveis: a silhueta da Cadeira 
Formiga, da Cadeira Tulipa e da Cadeira Eiffel se 
fundem em uma cadeira leve, prática e empilhável, 
boa para ambientes internos e externos.
A cadeira Allegra foi homenageada com o 
prestigioso “Good Design Award 2010”, um dos 
melhores prêmios de Design do mundo.

Valor Original: R$ 400,00
Valor Abra Casa: R$ 298,00



CADEIRA MAYA

Desenvolvida por Philippe Starck em 2004, a 
cadeira Maya é uma combinação de estilo, 
conforto e design inovador. A cada versão ela 
surpreende ficando mais atual, linda e fashion, 
ideal para ambientes chiques e despojados.

Valor de Mercado: R$ 5,750,00
Valor Abra Casa: R$ 798,00



CADEIRA INVISIBLE

A Cadeira Invisible é inspirada nas cadeiras 
Barrocas e na clássica Cadeira Luís XVI, 
repaginada para o século XXI.
Uma das cadeiras mais famosas da 
atualidade, a peça hoje é considerada a 
cadeira mais vendida do mundo.

Valor de Mercado: R$ 870,00
Valor Abra Casa: R$ 398,00



EERO SAARINEN

Eero Saarinen foi um dos maiores arquitetos do 
século XX. Nascido na Finlândia, em 1910. 
Saarinen criou móveis de design que são 
referência até hoje, e ganhou diversos prêmios 
por eles, tornando-o um dos arquitetos mais 
respeitados dos seus tempos.



CADEIRA SAARINEN

Em 1956, o designer Eero Saarinen criou uma 
cadeira que virou um ícone na história do 
design moderno, é a cadeira Saarinen. 

A cadeira, de desenho futurista, lembra o 
formato de uma tulipa. Fez sucesso ao aparecer 
no seriado Star Trek nos anos 60.

Valor de Mercado: R$ 1.199,00
Valor Abra Casa: R$ 698,00



MESA SAARINEN

Mesa Saarinen criada em 1956, também 
conhecida como mesa Tulipa, é conhecida 
internacionalmente. A mesa possui uma 
admiração mundial. 

Valor de Mercado: R$ 1.500,00
Valor Abra Casa: R$ 898,00



MIES VAN DER ROHE

Van Der Rohe foi um Arquiteto Alemão, 
considerado um dos principais nomes da 
Arquitetura. Começou sua carreira, 
projetando móveis para clientes de classe 
baixa.

Um de seus projetos mais famosos foi o 
pavilhão alemão da Feira Universal de 
Barcelona, em 1929, resultando na série de 
móveis mais famosa do designer.



CADEIRA BARCELONA

A cadeira Barcelona foi desenhada para servir 
de descanso para a Família Real Espanhola no 
Pavilhão da Alemanha durante a Feira 
Internacional de Barcelona de 1929. Seu 
desenho é um símbolo do design alemão do 
ínicio do século XX.

Valor de Mercado: R$ 3.075,00
Valor Abra Casa: R$ 1998,00



PIERRE PAULIN

Foi um dos mais talentosos designers 
franceses da segunda metade do século XX. 
Até hoje seus trabalhos continuam a causar 
admiração pelo estilo revolucionário. Seus 
projetos se caracterizavam pela simplicidade 
das formas, como a linha “Tulipa”.



CADEIRA TULIPA

A cadeira foi projetado para Artifort na 
Holanda em 1965. Se inspirou na forma da flor 
Tulipa para desenhar a cadeira, como se as 
pétalas da tulipa abraçassem suavemente 
quem senta na cadeira.

Valor de Mercado: R$ 1.145,00
Valor Abra Casa: R$ 998,00



VLADIMIR KAGAN

Nasceu na Alemanha, em 1927. Começou a 
desenhar em 1946. Formado em Arquitetura, é 
um dos designers de mobiliário mais 
importantes do século 20, segundo o jornal The 
New York Times.



CADEIRA VLADIMIR KAGAN

A poltrona foi criada em 1957. Possui 
quase 60 anos e é considerada uma das 
poltronas mais conhecidas do mundo.

Valor de Mercado: R$ 2.110,00
Valor Abra Casa: R$ 1.848,00



HARRY BERTOIA

Nascido em 1915 na Itália, estudou 
arte e design. Os produtos de 
Harry Bertoia, são um dos mais 
cobiçados do mercado da arte.

Não localizei produtos 
no site da Abra Casa.



MARTIN EISLER

Nascido em Viena, na Áustria, se formou 
em Arquitetura em 1936, após esse ano, 
mudou-se para a Argentina, e passou a 
exercer a profissão de Arquiteto e Design 
de Interiores, além disso, montou 
cenários em apresentações teatrais em 
Buenos Aires.



POLTRONA COSTELA

A poltrona Costela, foi criada nos anos 50. É uma 
peça consagrada por seu desenho, ela é usada 
pelos melhores arquitetos e designers de 
interiores para diferentes tipos de ambientes.

Valor de Mercado: R$ 2.700,00
Valor Abra Casa: R$ 1.948,00



ARNE JACOBSEN

Nasceu em 1902, na Dinamarca. Se formou 
em Arquitetura em 1927. Após esse ano, 
começou a dar aula de Arquitetura. Em 
1930 abriu seu Atelier, onde trabalhou até 
o ano do seu falecimento. Suas cadeiras 
são consideradas o maior sucesso 
comercial no mundo.



POLTRONA EGG

Poltrona criada em 1958, é um dos triunfos do 
design Jacobsen. Desenhou a cadeira Egg para 
a entrada e a recepção do Royal Hotel de 
Copenhagen. Hoje é considerada uma das 
cadeiras mais conhecidas do mundo.

Valor de Mercado: R$ 3.400,00
Valor Abra Casa: R$ 2.098,00



POLTRONA SWAN

A poltrona foi criada em 1958. Ela é 
considerada um clássico das poltronas, isso 
porque é um dos modelos que mais 
marcaram o design de móveis durante o 
decorrer dos tempos.

Valor de Mercado: R$ 2.110,00
Valor Abra Casa: R$ 1.348,88



CADEIRA FORMIGA

A Cadeira Formiga é uma criação de Arne
Jacobsen no ano de 1951, o nome formiga 
refere-se à semelhança da cadeira com uma 
formiga de cabeça levantada. Também 
considerada, uma das cadeiras mais 
conhecidas no mundo.

Valor de Mercado: R$ 730,00
Valor Abra Casa: R$ 228,00



VERNER PANTON

Nascido em 1926, na Dinamarca, 
formado em Engenharia e 
Arquitetura, foi um dos mais 
notáveis talentos do século XX. 
Ficou muito conhecido ao fazer 
seus desenhos de maneira não 
convencionais.



CADEIRA PANTON

Em 1960, lançou a cadeira Panton, um dos 
ícones da Pop Art (Movimento Artístico). 
Com sua forma de (“S”), essa criação se 
destaca pela liberdade de desenho e 
inovação, traduzindo justamente o que os 
anos 60 pregavam.

Valor de Mercado: R$ 1.890,00
Valor Abra Casa: R$ 468,00



XAVIER PAUCHARD

Xavier Pauchard, Francês, 
artesão visionário, se tornou 
um empresário bem 
sucedido, fundou a marca 
Tolix em 1927.



CADEIRA  E BANQUETA TOLIX

A cadeira Tolix nasceu há mais de 80 anos. Possui 
hoje mais de 30 cores e está na vitrine das 
coleções dos principais museus internacionais de 
design. A marca Tolix recebeu em 2006 do 
ministério francês da economia e da indústria, o 
título de “entreprise du patrimoine vivant”
(empresa do patrimônio vivo)

Valor de Mercado: R$ 386,00
Valor Abra Casa: R$ 248,00



JASPER MORRISSON

Jasper Morrisson, é um dos 
desenhadores mais influentes da 
atualidade. Nasceu em Londres, na 
Inglaterra. Se formou em Design e 
um ano depois, abriu seu escritório 
de Design em Londres. 



CADEIRA PALITO

Cadeira fabricada em 1980, até hoje se 
encontra exposta no Centro Cultural da 
Bélgica. Cadeira muito famosa pela sua 
leveza e sofisticação.

Valor de Mercado: R$ 700,00
Valor Abra Casa: R$ 398,88



EILEEN GREY

Nasceu em 1878, na Irlanda. Foi 
pintora e Arquiteta. Alguns dos seus 
projetos, continuam exibidos até 
hoje no Museu de Arte Moderna de 
Nova York.



MESA EILEEN GREY

Desenhada por Eileen Grey, em 1927, 
como parte do mobiliário que a arquiteta 
desenvolveu para sua casa de veraneio, a 
peça é considerada até hoje um dos 
grandes clássicos do mobiliário do Século 
XX.

Valor de Mercado: R$ 1.494,00
Valor Abra Casa: R$ 498,88



obrigado!


