
Produtos OR Design





Cadeira Palito

Assento em Polipropileno
Base em Madeira natural
Cores disponíveis: Amarelo, branco, cinza, 

laranja, preto, vermelho e patchwork
Altura: 48,00 cm
 Largura: 47,00 cm
Profundidade: 78,00 cm
Peso do produto: 6,00 kg
Peso suportado: 120 kg



Cadeira Eames Eiffel Botonê

Assento em PU (poliuretano) com detalhe em 
botonê

Base madeira
Cores disponíveis: branco, marrom, amarelo, 

preto e vermelho
Altura: 84,50 cm
 Largura: 50,00 cm
Profundidade: 56,50 cm
Peso: 7,00 kg
Peso suportado: 120 kg



Cadeiras Eames Eiffel em PP ou PC

 Base em Polipropileno ou Policarbonato
 Base: Madeira natural ou aço cromado
 Cores disponíveis: Verde Tiffany, verde, 

branco, rosa, laranja, preto, fendi, cinza, 
café, azul, madeira, fumê, madeira escura, 
azul Royal, amarelo, transparente, vermelho 
e Patchwork 

 Altura: 80,5 cm
 Largura: 46,5 cm
 Profundidade: 42,00  cm
 Altura do assento 46 cm
 Peso do produto: 4,85 kg
 Peso suportado: 120 kg



Cadeiras Eames Eiffel em PP ou PC Giratória

 Assentos em PP ou PC 
 Base rodízio
 Cores disponíveis: Verde Tiffany, verde, 

branco, rosa, laranja, preto, fendi, cinza, 
café, azul, madeira, fumê, madeira escura, 
azul Royal, amarelo, transparente e 
vermelho

 Altura: 83,5 cm
 Largura: 47,00 cm
 Profundidade: 41,00 cm 
 Peso do produto: 3,6 Kg
 Peso suportado: 120kg



Cadeira Eames Eiffel com Braço

 Assento com espuma em tecido patchwork , 
Policarbonato ou Polipropileno

 Estrutura em polipropileno
 Bases: cromada, madeira ou balanço
 Cores disponíveisVerde Tiffany, verde, 

branco, rosa, laranja, preto, fendi, cinza, 
café, azul, madeira, fumê, madeira escura, 
azul Royal, amarelo, transparente, vermelho 
e Patchwork 

 Altura: 82,00 cm 
 Largura: 63,00 cm 
 Profundidade: 44,00 cm
 Peso do produto: 6,50 kg
 Peso suportado: 120 kg



Cadeira Eiffel Infantil

Polipropileno com base cromada ou madeira - uso 
infantil

Cores disponíveis: Patchwork, amarelo, azul, 
branco, laranja, preto e vermelho

Peso do produto: 5,00 kg
Peso suportado: 30 kg



Cadeira Leda Nova Versão

 Assento em Polipropileno
 Base Madeira Bétula
 Cor: Preto, branco, vermelho e amarelo
 Altura: 80,00 cm
 Largura: 48,00 cm
 Profundidade: 60,00 cm
 Peso: 7,00 kg
 Peso suportado: 120 kg



Cadeira Boeme

 Modelo Rattan
 Possui 4 pés fixos
 Design rústico e elegante
 Design italiano clássico
 Empilhável
 Cores disponíveis: Branco, café, fendi e preto
 Altura: 87,00 cm
 Largura: 42,00 cm
 Profundidade: 43,00 cm
 Peso: 3,30 kg
 Peso suportado: 120 kg



Cadeira Gruvyer

 Cadeira injetada em polipropileno com 
acabamento em alto brilho 

 Encosto e assento vazados
 Com braço e sem braço
 Cores disponíveis: amarelo, vermelho, preto, 

branco, fendi, café, verde, azul e laranja
 Altura: 80,50 cm
 Altura do Assento: 46,00 cm
 Largura: 52,50 cm 
 Profundidade: 42,00 cm
 Peso do produto: 6,00 kg
 Peso Suportado: 120 kg



Cadeira Huma

 Estrutura em aço com espuma revestido de tecido 
sintético

 Cores disponíveis: Grafite, cinza claro, marrom claro, 
bege e jeans azul

 Peso do produto: 13,10 kg
 Peso suportado: 120 kg 



Cadeira Femme

Cadeira injetada em policarbonato ou 
polipropileno com acabamento em alto 
brilho 

Cores disponíveis: Azul, preto, vermelho, 
verde, branco, transparente, fendi, fumê, 
amarelo e roxo

Com ou sem braço
Altura:  81,2 cm
Altura do Assento 45,00 cm
 Largura: 51,5 cm 
Profundidade: 41,00 cm 
Peso do produto: 7,00 kg
Peso Suportado: 120 kg



Cadeira Invisible

 Cadeira injetada em policarbonato com 
acabamento em alto brilho 

 Com ou sem braço
 Cores disponíveis: Branco, preto, 

transparente, fumê e vermelho
 Altura: 92,00 cm 
 Altura até o braço: 67,00 cm 
 Altura até o assento: 47,00 cm 
 Largura: 53,00 cm 
 Profundidade: 56,00 cm
 Peso do produto: 6,25 kg
 Peso suportado: 120 kg



Cadeira Tolix Nova Versão

 Estrutura em aço carbono com pintura epóxi
 Cores disponíveis: Amarelo, branco, ferrugem vintage, 

cinza metálico, vermelho e preto
 Peso do produto: 5,00 kg
 Peso suportado: 140 kg



Cadeira Kat Pintura Rústica

 Estrutura em madeira e assento em Rattan
 Pintura à mão
 Cores disponíveis: Amarelo, vermelho, 

branco, preto e madeira
 Peso do produto: 3,70 kg
 Peso suportado: 120 kg



Cadeira Saarinen Com ou sem Braço

 Assento em ABS com base alumínio giratória
 Pintura Automotiva 
 Estrutura branca
 Almofada: couro ecológico branco, vermelho 

ou preto
 Peso do produto: 10,00 kg
 Peso suportado: 120 kg



Cadeira Zebra em PC

 Assento em policarbonato Bayern 
 Base em Beachwood Européia
 Altura: 81,5cm
 Largura: 46cm
 Profundidade: 41,5cm
 Altura do assento: 46cm
 Cores disponíveis: Transparente e branca
 Peso do produto: 5,00 kg
 Peso suportado: 120 kg



Cadeira Missb em PC

Assento em policarbonato Bayern  
Base em Beachwood Européia
Altura: 76cm
largura: 58,5cm
Profundidade: 41,5cm
Altura do assento: 48cm
Cores disponíveis: Transparente e branca
Peso do produto: 5,00 kg
Peso suportado: 120 kg 



Poltrona Maya

 Assento em tecido floral, branco, preto, 
xadrez ou Patchwork com base de 
policarbonato, madeira clara ou madeira 
escura

 Peso do produto: 11,00 kg
 Peso suportado: 120 kg



Cadeira Tuca

 Estrutura em polipropileno
 Cores disponíveis: Preto e branco
 Altura: 78,00 cm
 Largura: 48,00 cm
 Comprimento: 55,00 cm
 Peso do produto: 9,00 kg
 Peso suportado: 120 kg



Cadeira Formiga

 Concha em polipropileno
 Base cromada
 Cores disponíveis: Preto e branco
 Peso do produto: 4,00 kg
 Peso suportado: 120Kg



Cadeira Allegra em PP ou PC

Cadeira em polipropileno ou policarbonato com fibra de 
vidro e proteção UV

Cores disponíveis: Verde, amarelo, azul, branco, laranja, 
preto, vermelho e transparente

Altura: 84 cm
 Largura: 51 cm
Profundidade: 55 cm
Peso do produto: 4,00kg
Peso suportado: 120 kg



Cadeira Hard

 Estrutura leve e resistente em polipropileno
 Cores disponíveis: Preto ou vermelho
 Altura: 85,00 cm
 Largura: 42,00 cm
 Profundidade: 50,00 cm
 Peso do produto: 5,50 kg
 Peso suportado: 120 kg



Cadeira Venga

 Estrutura leve e resistente em polipropileno
 Base em madeira
 Cor disponível: branco
 Altura: 60,00 cm
 Largura: 56,00 cm
 Profundidade: 58,00 cm
 Peso do produto: 5,00 kg
 Peso suportado: 120 kg



Cadeira Tití

 Estrutura em policarbonato reciclável
Cores Disponíveis: Transparente, Amarela e 

Vermelha
 Largura: 48,5 cm
Altura: 86,5 cm
Profundidade: 38 cm
Altura do assento: 46,5 cm
Peso do produto: 4,00 kg
Peso suportado: 140 kg



Cadeira Vanity

 Assento e Base em Policarbonato Bayern
 Cores Disponíveis: Transparente, Cinza e 

Branco
 Com braço e sem braço
 Altura: 89 cm
 Largura: 56,5 cm
 Profundidade: 43 cm
 Altura do assento: 48 cm
 Peso do produto:4,00 kg
 Peso suportado: 140 kg



Cadeira Zoé

 Estrutura feita em polipropileno com fibra de 
vidro e possui ainda tratamento UV para 
área externa

 Cores disponíveis: Vermelho, preto e branco
 Peso do produto: 6,00 kg
 Peso suportado: 120 kg



Cadeira Noga

 Estrutura em aço e espuma revestida de couro 
ecológico

 Cores disponíveis: Bege, branco, cinza, fendi, 
marrom e preto

 Peso do produto: 4,00 kg
 Peso suportado: 120 kg



Puff Eames Eiffel Com Base Em Madeira

O assento em Polipropileno (PP)
Pés em madeira, sustentados um ao outro 

através de uma estrutura em aço pintado.
Cores disponíveis: Vermelho, branco, preto e 

amarelo
Altura: 49 cm
 Largura: 35 cm
Profundidade: 47 cm
Peso: 5 kg
Peso suportado: 75 kg



Banqueta Porto Alegre

 Produto em Policarbonato
 Tampa removível que permite 

armazenar volumes em seu interior
 Cores disponíveis: Amarelo, fumê, 

transparente e vermelho
 Peso do produto: 5,5 kg
 Peso suportado: 120kg



Mesa Saarinen

 Base lateral alumínio com pintura eletrostática
 Base: Branco ou preto
 Tampo: Oval ou redondo 
 Lateral 51, Redonda 90; 107; 124; 137, Oval 160 

e 180
 Tampo: Freijó, Imbuia, Espirito Santo, Carrara e 

São Gabriel



Buffet Dadi com portas deslizantes

Porta deslizante
Pés de madeira estilo reto
Pintura gofrato e é feito em MDF, MDP e madeira 

Tauari
Duas prateleiras e duas portas deslizantes
Capacidade para uma TV de até 50 polegadas
 Suporta até 30kg
Altura: 78,00 cm
 Largura: 160,00 cm
Profundidade: 45,00 cm
Cores disponíveis: Solanum/ Branco



Poltrona Barcelona e Puff

 Assento em couro ecológico com base inox
 Feito em espuma D22
 Cores disponíveis: Preto, branco e marrom
 Peso do produto: 22,00 kg
 Peso suportado: 120 kg



Poltrona Elefante

 Feita em polipropileno
 Cores disponíveis: vermelho e branco
 Altura: 42,00 cm
 Largura: 43,00 cm
 Comprimento: 64,00 cm
 Peso do produto: 5,00 kg
 Peso suportado: 30 Kg



Poltrona Acapulco

 Estrutura em aço e revestimento em cordões 
de PVC

 Cores disponíveis: Azul, amarelo, branco, 
preto e vermelho

 Altura: 85,00 cm
 Largura: 75,00 cm
 Profundidade: 81,00 cm
 Altura do assento: 38,00 cm
 Peso do produto: 7,00 kg
 Peso suportado: 120 kg



Poltrona Pilar

 Pés de madeira
 Cores disponíveis: Verde com 

cinza, laranja com cinza e cinza 
com preto

 Altura: 77,00 cm
 Largura: 70,00 cm
 Comprimento: 67,00 cm
 Peso do produto: 11,10 kg
 Peso suportado: 120 kg



Banqueta Seat Garden Hong Kong

 Projetado para ser um banco de jardim
 Estrutura em cerâmica e com arte em 

alto relevo
 Pintura metalizada
 Cores disponíveis: branco, dourado, 

prateado, preto e cobre,  
 Altura: 45,00 cm
 Largura: 31,00 cm
 Comprimento: 31,00 cm
 Peso do produto: 3,50 kg
 Peso suportado: 120 kg



Banqueta Saarinen

 Estrutura em aço carbono
 Acabamento cromado
 Concha em polipropileno com assento em 

couro ecológico
 Cores disponíveis: Amarelo, branco, preto e 

vermelho
 Altura:  78 a 103 cm
 Largura: 40 cm
 Profundidade:  44 cm
 Peso do produto: 6,00 kg
 Peso suportado: 120 kg



Banqueta Spider

Assento em policarbonato Bayern e base 
cromada italiana

Pistão à gás
Cores disponíveis: Preto, vermelho, 

amarelo, branco, fendi e transparente
Peso do produto: 12,00 kg
Peso suportado: 120 kg



Banqueta Iron Tolix Alta

 Estrutura em aço com pintura epóxi
 Cores disponíveis: Amarelo, branco, cinza, 

preto, vermelho e ferrugem vintage
 Com encosto e sem encosto
 Peso do produto: 5,37 kg
 Peso suportado: 120 kg



Banqueta Iron Tolix Média

 Estrutura em aço com pintura epóxi
 Cores disponíveis: Amarelo, branco, 

cinza, preto, vermelho e ferrugem 
vintage

 Altura: 68,00 cm
 Largura: 41,50 cm
 Comprimento: 41,50 cm
 Peso do produto: 4,10 kg
 Peso suportado: 120 kg



Banco Iron Tolix

 Estrutura em aço com 
pintura epóxi

 Cores disponíveis: 
 Altura: 46,00 cm
 Largura: 41,50 cm
 Comprimento: 41,50 cm
 Peso do produto: 3,80 kg
 Peso suportado: 120 kg



Banqueta Wii

 Banqueta com acabamento em 
polipropileno e com regulagem de altura

 Cores disponíveis: Amarelo, laranja, preto e 
vermelho

 Altura: 91,00 cm
 Largura: 42,00 cm
 Profundidade: 36,00 cm
 Peso do produto: 12 kg
 Peso suportado: 120 kg



Banqueta Noir

Assento em couro ecológico
Base em aço cromado
Regulagem de altura:

64 cm baixa
79 cm alta

Cores disponíveis: Amarelo, branco, café, 
preto  vermelho

Peso do produto: 5,42 kg
Peso suportado: 120 kg



Banqueta New com base disco

 Banqueta em couro ecológico com ajuste de 
altura e base em aço cromado

 Cores disponíveis: Amarelo, branco. 
Caramelo, café, preto e vermelho

 Peso do produto:  7,18 kg
 Peso suportado: 120 kg



Banqueta Noga

 Estrutura em aço e espuma revestida de
couro ecológico

 Cores disponíveis: Fendi, marrom e preto
 Peso do produto: 5,00 kg
 Peso suportado: 120 kg



Poltrona Office Barcelona

 Rodízios e encosto em tela mesh 
 Sistema relax
 Estrutura em polipropileno 
 Apoio para os braços
 Regulagem de altura
 Altura: 56,0 cm 
 Largura: 28,0 cm 
 Profundidade: 60,0 cm
 Peso do produto: 9,77 kg
 Peso suportado: 120 kg



CADEIRA DE ESCRITÓRIO KNOLL

 Rodízios E encosto em tela mesh 
 Sistema relax
 Apoio para a cabeça
 Estrutura em polipropileno
 Giratória
 Apoio para os braços
 Regulagem de altura
 Altura: 117,0 cm
 Largura: 66,0 cm
 Profundidade: 67,0 cm
 Peso do produto: 14,87 kg
 Peso suportado: 120 kg



Cabideiro Eames em Aço

 Estrutura em aço e detalhes coloridos 
em madeira

 Cores disponíveis: Preto, branco e 
colorido

 Peso do produto: 1,5 kg 
 Peso suportado: 15 a 20 kg



Mesa Tolix

 Estrutura em aço carbono com pintura epóxi
 Pés possuem sapatas de borracha
 Cores disponíveis; Cinza e preto
 Altura: 75,00 cm
 Largura:80,00 cm
 Profundidade: 80,00 cm 
 Peso do produto: 8,00 kg
 Peso suportado: 120 kg



Mesa Lateral Nico

 Vidro temperado com base cromada
 Peso do produto: 3,00 kg



Mesa Lateral Eillen Grey

 Base cromada e vidro temperado de 5mm
 Pés cromados
 Pintura automotiva
 Peso do produto: 10,00 kg



Base Mesa de Jantar Suécia

 Base em alumínio fixa

74,0 cm

42,5 cm



Base Mesa de Jantar Grécia

 Base em alumínio com tampo 
dobrável

75,5 cm

45,0 cm



Base Mesa de Jantar Espanha

110,0 cm

45,0 cm diâmetro Base em aço Inox



Base Mesa de Jantar França

 Base em aço Inox

75,0 cm

45,0 cm



Base Eiffel Madeira

 Base de mesa de Jantar em madeira com fios 
de aço carbono pintados entrelaçados



Base Eiffel Cromada

 Base de mesa de Jantar em aço cromado



Cadeira de escritório Madrid baixa

Especificações:

 Cores: branco, café, cinza, preto, marrom, 

castanho retrô e marrom retrô

 Base: cromada ou alumínio

 Altura: (cm) 92

 Largura: (cm) 61

 Prof. (Cm) 46.5

 Peso suportado: 120kg

 Peso do produto: 10 kg



Cadeira de escritório Madrid alta 

Especificações:

 Cores:branco,marrom,preto, café e cinza

 Base: cromada ou alumínio

 Altura (cm): 106

 Largura (cm): 61

 Prof. (Cm): 46.5

 Peso suportado: 120kg

 Peso do produto: 10kg



Cadeira de escritório Madrid fixa 

Especificações:

 Cores:branco,marrom,preto, café, cinza, 

retrô marrom e retrô castanho.

 Base: cromada

 Altura (cm): 89

 Largura (cm): 61

 Prof. (Cm): 46.5

 Peso suportado: 120kg

 Peso do produto: 10 kg



Cadeira de escritório Noruega baixa

Especificações:

 Cores: branco, cinza, preto e cobre

 Base: cromada 

 Altura (cm): 88.5

 Largura (cm): 61

 Prof. (Cm): 47.5

 Peso produto: 11,70 kg

 Peso suportado:120 kg



Cadeira de escritório Noruega alta 

Especificações:

 Cores: cobre, branco, cinza e preto

 Base: cromada 

 Altura (cm): 104.5

 Largura (cm): 61

 Profundidade (cm): 47.5

 Peso do produto: 17 kg

 Peso suportado: 120 kg



Cadeira de escritório Noruega fixa

Especificações:

 Cores: preto, cinza, branco e cobre

 Base: cromada

 Altura (cm): 89

 Largura (cm): 54.5

 Profundidade (cm): 46.5

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 11 kg



Cadeira de escritório Munique 

Especificações:

 Cor: preto

 Base: polipropileno

 Espuma injetável no assento

 Altura: (cm) 85.5

 Largura: (cm) 60

 Profundidade: (cm) 60

 Peso suportado:120 kg

 Peso do produto:10 kg



Poltrona office Toledo

Especificações: 

 Encosto em tela e assento em tecido mesh

 Estrutura e base em nylon. Ajustes de 

braços, apoio de cabeça e lombar.

 Cor: preto

 Base: polipropileno

 Espuma injetável no assento

 Largura: (cm): 59,5

 Altura: (cm) 110

 Profundidade: (cm) 52

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 13,43 kg



Cadeira de escritório Tókio

Especificações:

 Encosto em tela e assento em tecido mesh

 Braços reclináveis

 Cores: preto e cinza

 Base: alumínio

 Largura: (cm) 60

 Altura: (cm) 90,5

 Profundidade: (cm) 49

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 8,00 kg



Cadeira de escritório Still

Especificações:

 Apoio para a cabeça pés com rodízio 

regulagem de altura 

 Sistema relax com 3 posições 

 Regulagem de altura no apoio para os 

braços 

 Cor: preto

 Base: polipropileno

 Espuma injetável no assento

 Largura: (cm) 65,00 

 Altura: (cm) 68,00 

 Profundidade: (cm) 34,00 

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 15 kg



Cadeira de escritório Hi

Especificações:

 Apoio para cabeça

 Apoio para braços

 Regulagem de altura

 Cor: preto

 Base: cromada

 Espuma injetável no assento

 Altura: (cm) 96

 Largura: (cm) 43

 Profundidade: (cm) 58

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 8,00 kg



Cadeira de Escritório Knoll

 Rodízios E encosto em tela mesh 

 Sistema relax

 Apoio para a cabeça

 Estrutura em polipropileno

 Giratória

 Apoio para os braços

 Regulagem de altura

 Altura: 117,0 cm

 Largura: 66,0 cm

 Profundidade: 67,0 cm

 Peso do produto: 14,87 kg

 Peso suportado: 120 kg



Cadeira de escritório França

Especificações:

 Possui braços ajustáveis

 Cor: preto

 Base: polipropileno

 Espuma injetável no assento

 Largura: (cm) 28,00 

 Altura: (cm) 60,00 

 Profundidade: (cm) 55,00 

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 8,00 kg



Cadeira de escritório França com apoio 
de cabeça

Especificações:

 Design que favorece a postura correta da 

região lombar evitando lesões ou fadigas.

 Cor: preta

 Base: polipropileno

 Espuma injetável no assento

 Largura: (cm) 28

 Altura: (cm) 60

 Profundidade: (cm) 55

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 8,00 kg



Cadeira de escritório Racer

Especificações:

 Cadeira de escritório game inspirada em 

bancos de carros de corrida

 Estrutura em nylon, base giratória em nylon, 

assento e encosto em espuma d28, 

revestimento em poliuretano, sistema relax, 

ajuste de altura, pistão á gás, pés rodízios 

em nylon

 Base: polipropileno

 Altura (cm): 106

 Largura (cm): 56

 Profundidade (cm): 67

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 13,87 kg

 Cores: preto com azul, preto com cinza e 

preto com vermelho



Cadeira de escritório Paris

Especificações:

 Cor: preto

 Base:  polipropileno

 Altura (cm): 108.5

 Largura (cm): 65

 Profundidade (cm): 50

 Peso do produto: 20 kg

 Peso suportado: 120 kg



Cadeira de escritório New

Especificações:

 Cadeira giratória com estrutura em nylon e 

tecido

 Ajuste de altura e braços reguláveis.

 Cor: preto

 Base: polipropileno

 Espuma injetável no assento

 Largura: (cm) 58 

 Altura: (cm) 40 

 Profundidade: (cm) 49 

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 7,11 kg



Cadeira de escritório Eames Eiffel 
giratória em PP

Especificações:

 Assento em polipropileno 

 base cromada giratória

 Regulagem de altura

 Cores: azul, verde tiffany, verde, rosa, cinza, 

café, preto, laranja , branco, amarelo, 

vermelho, fendi, madeira e azul royal

 Base: cromada

 Altura (cm): 83,5

 Largura (cm): 47

 Profundidade (cm): 45

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 5,00 kg



Cadeira de escritório Eames Eiffel 
giratória em Policarbonato

Especificações:

 Assento em policarbonato

 Base cromada giratória 

 regulagem de altura

 Cores: vermelho, branco, transparente, 

preto, azul e fumê

 Base: cromada

 Altura (cm): 83,5

 Largura (cm): 47

 Profundidade (cm): 45

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 5,00 kg
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