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MR JONES

Uma linha pouco convencional que é o convite perfeito para 
relaxar ou simplesmente esperar com estilo. O modelo Mr.Jones 
integra-se facilmente em espaços de grandes ou pequenas 
dimensões devido à sua modularidade.

An unconventional line that is the perfect invitation to relax or 
simply wait in style. The Mr.Jones model easily integrates into large 
or small spaces due to its modularity.
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Versions: Single with two armrests, double with two armrests,
single with one armrest, straight without armrests, concave
without armrests, convex without armrests and single puff.

Backrest and seat: Fully upholstered.
Molded foam. Inner metallic frame.

Support: 4 cylindrical feet in nylon.

MR JONES

Módulos disponíveis: Individual com braços, duplo com
braços, individual com um braço, recto sem braços,
côncavo sem braços, convexo sem braços e puff de apoio.

Costa e assento: Integralmente revestido.
Espuma moldada. Interior metálico.

Suporte: 4 niveladores cilíndricos em poliamida.
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MARSHALL

Sistema modular de sofás, que com apenas três elementos
diferentes permite criar vários tipos de geometrias e com
possibilidade de adaptação ao espaço disponível.

Modular sofa system, which with just three distinct elements,
allows to create various types of geometries and with the
possibility of adapting to different amounts of available space.
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Versões disponíveis: Recto, concâvo e convexo.

Costa e assento: Integralmente revestidos. Espuma moldada.
Interior metálico.

Braço (opcional): Revestido. Estrutura metálica em aço cromado.

Suporte: Estrutura metálica inferior em tubo de aço de secção 
circular com acabamento cromado.

Versions: Straight, concave and convex.

Backrest and seat: Fully  upholstered. Molded foam. Inner frame in 
steel.

Armrest (opcional): Upholstered. Steel frame with a chrome finish.

Support: Metal frame in round steel tube with a chrome finish.

MARSHALL
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OASIS

A linha Oasis proporciona um local resguardado, perfeito para
uma pequena reunião ou uma tarefa rápida que exige mais
concentração. Também pode proporcionar um ambiente mais
acolhedor e informal para momentos de pausa e lazer.

The Oasis provides a secluded spot, perfect for a small meeting
or a quick task that requires a boost of dedicated focus.
It can also provide a cosier environment for informal moments
of break and leisure.
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Módulos disponíveis: Individual, duplo, triplo, espaço de 4 lugares 
(2+2) e espaço de 5 lugares (3+2 em formato de canto). Disponível 
com duas alturas de painéis (82 e 128 cm).

Assento: Espuma flexível. Interior em madeira.

Painéis: Integralmente revestidos. Espuma flexível. Interior em MDF.

Suporte: Niveladores cilíndricos.

Available modules: Single, two and three seater. 4 seats room (2+2) 
and 5 seats room (3+2 for corner placement). Panels available in 
two heights (82 and 128 cm).

Seat: Cut foam. Inner frame in wood.

Panels: Fully upholstered. Cut foam. MDF inner.

Support: 4 cylindrical feet.

OASIS
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KEA

Com um design intemporal e marcante, o sofá Kea comunica
de imediato a ideia de conforto. O aspecto suave e macio das
suas almofadas é contrastado com o efeito formal e rigoroso
da estrutura metálica exterior.

With a timeless and striking design, the Kea sofa immediately
communicates the idea of comfort. The soft look of its seat and
backrest is contrasted with the formal and rigorous qualities
of the outer metal structure.
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KEA

Versões: Individual, duplo e triplo.

Costa e assento: Integralmente revestido. Espuma flexível. Interior 
em madeira.

Suporte: Estrutura exterior em tubo de aço de secção circular 
pintado a cinza RAL9006 ou com acabamento cromado.

Versions: One, two or three-seater.

Backrest and seat: Fully upholstered. Cut Foam. Interior in wood.

Support: External frame in steel round tube. Painted in grey RAL 
9006 or in chrome finish
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DOMINÓ

Um sofá clássico que oferece a possibilidade de construir um
espaço de espera único. Todos os elementos da linha Dominó
poderão ser combinados de uma forma modular. 

A classic sofa which offers the possibility to build a unique
waiting space. All elements of the Domino line can be combined
in a modular way
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Módulos disponíveis: Individual, duplo e triplo com dois braços 
e costa. Individual, duplo e triplo sem braços e sem costas. 
Elementos individuais de canto com um braço e costa. Elemento 
intermédio com costa e sem braços.

Costa e assento: Espuma flexível. Integralmente revestidos.

Suporte: 4 pés cilíndricos em alumínio.

Available version: One, two and three-seater with two armrests 
and back. One, two and three-seater without armrests and without 
back. Individual corner elements with one armrest and back. 
Middle element with back
and without armrests.

Backrest and seat: Cut foam. Fully upholstered.

Support: 4 cylindrical feet in aluminum.

DOMINÓ
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MANTIS

"Design não é apenas como parece ou como se sente. É como 
funciona."
Steve Jobs

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it 
works.”
Steve Jobs
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MANTIS

Sofá de 1 ou 2 lugares com braços. Estrutura interior em madeira. 
Espuma flexível de densidade múltipla.
 

Opções de suporte: Estrutura em tubo de secção rectangular com 
acabamento cromado ou pintado a cinza RAL 9006 liso. 4 pés em 
tubo de aço de secção quadrado pintado a cinza RAL 9006 liso.

Opções de parte inferior: Formato fechado. Formato aberto.

1 or 2 seater sofa with armrests. Wooden interior structure. Flexible 
multi-density foam.

 

Support options: Structure in rectangular section tube with chrome 
finish or painted in plain gray RAL 9006. 4 feet in square section 
steel tube painted in smooth RAL 9006 gray.

 
Bottom options: Closed format. Open format.
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BOX

"O design é um plano para ordenar da melhor forma os elementos 
para cumprir um objetivo."
Charles Eames

"Design is a plan to order the elements in the best way to 
accomplish a goal."
Charles Eames
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BOX

Sofá de 1 ou 2 lugares com braços.
Estrutura interior em madeira.

Espuma flexível de densidade múltipla

Estrutura de suporte em tudo de aço de secção rectangular 
pintado a cinza RAL 9006 ou acabamento cromado.

1 or 2 seater sofa with armrests.
Wooden interior structure.

Flexible multi-density foam

Support structure in rectangular steel tube painted in RAL 9006 
gray or chrome finish.
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KELLY

“As pessoas ignoram o design que ignora as pessoas.” 
Frank Chimero

“People ignore design that ignores people.”
Frank Chimero
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KELLY

Sofá de 1, 2 ou 3 lugares com braços.
Estrutura interior em madeira.

Espuma flexível de densidade múltipla.

Estrutura de suporte em tubo de secção retangular com 
acabamento cromado ou pintado a cinza RAL 9006 liso.

1, 2 or 3 seater sofa with armrests.
Wooden interior structure.

Flexible multi-density foam.

Support structure in rectangular section tube with chrome finish or 
painted in plain gray RAL 9006.
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QUADRA B

“Criatividade é pensar de forma mais eficiente.” 
Pierre Reverdy

“Creativity is thinking more efficiently.”
Pierre Reverdy
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QUADRA B

Sofás de 1, 2 e 3 lugares com braços. Estrutura interior em 
madeira. Espuma flexível de densidade múltipla.

 

Opções de suporte: Estrutura de suporte em alumínio (Quadra). 
Estrutura em tudo de aço pintada a cinza (Quadra B). 4 pés 
cilíndricos em aluminio (Quadra B).

1, 2 and 3 seater sofas with armrests. Wooden interior structure. 
Flexible multi-density foam.

 

Support options: Aluminum support structure (Quadra). Structure 
in all steel painted in gray (Quadra B). 4 cylindrical aluminum feet 
(Quadra B).
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MANHATTAN

“Não é necessário agradar a todos… apenas ao utilizador.”
Brenda Laurel

“It is not necessary to please everyone… just the user.”
Brenda Laurel
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MANHATTAN

Sofás de 1,2 ou 3 lugares com braços.
Estrutura interior em madeira.

Espuma flexível de densidade múltipla.

Suporte através de 4 pés cilíndricos em alumínio.

1, 2 or 3 seater sofas with armrests.
Wooden interior structure.

Flexible multi-density foam.

Support through 4 cylindrical aluminum feet.
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HERITAGE

“Unidade e simplicidade são as duas verdadeiras fontes de 
beleza”
Johan Joachim Winckelmann

“Unity and simplicity are the two true sources of beauty”
Johan Joachim Winckelmann



Atelier 360

HERITAGE

Sofás de 1 ou 2 lugares com braços.

Espuma flexível de alta densidade.

Estrutura de suporte em tudo de aço de secção circular com 
acabamento cromado.

1 or 2 seater sofas with armrests.

High density flexible foam.

Support structure in circular section steel tube with chrome finish.
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VERTICE

“Simplicidade é a sofisticação definitiva.”
Leonardo da Vinci

“Simplicity is the ultimate sophistication.”
Leonardo da Vinci
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Sofá de 1 lugar com braços.
Estrutura interior em madeira.

Espuma flexível de densidade multipla.

Estrutura em tubo de aço de secção quadrada com acabamento 
cromado ou pintado a cinza RAL 9006 liso.

VERTICE

1 seater sofa with armrests.
Wooden interior structure.

Flexible multi-density foam.

Structure in square section steel tube with chrome finish or painted 
in plain gray RAL 9006.
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SPARK

“O design de um produto não está terminado até alguém o esteja 
a usar.”
Brenda Laurel

“The design of a product is not finished until someone is using it.”
Brenda Laurel
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SPARK

Características técnicas: Sofá de 1 lugar com braços. Estrutura 
interior em madeira. Espuma flexível de densidade múltipla.

 

Opções de suporte: Estrutura em tubo de aço de secção 
quadrada com acabamento cromado ou pintado a cinza RAL 9006 
liso. Estrutura integrada do sofá com 4 apoios de contacto ao solo.

Technical characteristics: 1 seater sofa with armrests. Wooden 
interior structure. Flexible multi-density foam.

 

Support options: Structure in steel tube with a square section 
with a chrome finish or painted in smooth gray RAL 9006. Sofa 
integrated structure with 4 ground contact supports.



Atelier 360

SAFIRA

Maple de 1 lugar.
Estrutura em tubo de aço de secção circular com acabamento 
cromado ou pintado a cinza RAL 9006 liso.
Estrutura interna em madeira.

1 place maple.
Structure in steel tube with a circular section with chrome finish or 
painted in plain gray RAL 9006.
Internal wooden structure.

“O mundo é a tela da nossa imaginação.”
Henry David Thoreau

“The world is the canvas of our imagination.”
Henry David Thoreau
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POLLY
As linhas simples do modelo Polly, contribuem para um resultado 
elegante e coerente mesmo quando analisado nos mais variados 
ângulos de vista.

The simple lines of the Polly model contribute to an elegant and 
coherent result even when analyzed from the most varied angles 
of view.

Versões: Giratória. Base piramidal em polipropileno, madeira ou 
metal.
Costa: Integralmente revestida.
Assento: Integralmente revestida.
Base giratória: Poliamida de 4 raios(branca ou preta). 4 raios 
planos (branca ou preta). 4 raios em faia

Versions: Swivel. Pyramidal base in polypropylene, wood or metal.
Back: Fully coated.
Seat: Fully upholstered.
Swivel base: 4-spoke polyamide (white or black). 4 flat spokes 
(white or black). 4 beech spokes
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PIPE

Um modelo que impressiona pela sua forma única, sendo a 
qualidade garantida pela construção em espuma moldada. 
Confere um pormenor de irreverência ao ambiente ao mesmo 
tempo que permite a sua utilização de forma variada.

A model that impresses with its unique shape, the quality being 
guaranteed by the molded foam construction. It gives a touch of 
irreverence to the environment while allowing its use in a variety of 
ways.

Versões: Pouf individual.

Assento: Integralmente revestido.

Interior: Estrutura interna em madeira e espuma flexível.

Versions: Single pouf.

Seat: Fully upholstered.

Interior: Internal structure in wood and flexible foam.
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FORMS

Formas que individualmente são simples, mas criam conjuntos 
originais e versáteis. Uma solução perfeita para criar rapidamente 
espaços informais de convívio ou atendimento.

Shapes that are individually simple but create original and versatile 
sets. A perfect solution to quickly create informal spaces for 
socializing or service.

Versões: Disponível em formato quadrado, circular, hexagonal e 
rectangular.

Assento: Espuma flexível.

Estrutura: Interior em madeira
Disponível com lateral recta ou côncava. Outras medidas sob 
consulta.

Versions: Available in square, circular, hexagonal and rectangular 
shapes.

Seat: Flexible foam.

Structure: Wooden interior
Available with straight or concave sides. Other measures on 
request.
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KIARA
Um modelo definido pela costa atrativa e de desenho minimalista, 
usando linhas suaves e formas que criam uma identidade 
única. A sua construção dispensa o uso de materiais plásticos, 
contribuindo assim para um aspecto intemporal. Poderá optar-se 
por duas soluções distintas de braços: alumínio para um modelo 
mais sóbrio e rigoroso ou integralmente revestidos de forma a 
obter um produto mais clássico e acolhedor.

A model defined by the attractive coastline and minimalist design, 
using smooth lines and shapes that create a unique identity. Its 
construction does not require the use of plastic materials, thus 
contributing to a timeless appearance. Two different arm solutions 
can be chosen: aluminum for a more sober and rigorous model 
or fully coated in order to obtain a more classic and welcoming 
product.
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KIARA

Versões: Giratória costa baixa, alta e alta com secção de apoio de 
cabeça. Cadeira lounge e banco alto.

Costa: Integralmente revestida.

Assento: Integralmente revestido.

Base giratória: Poliamida ou alumínio com acabamento 
polido(opcional). 5 raios ou 4 raios piramidal.

Braços: Fixos. Alumínio polido ou integralmente revestidos.

Lounge chair and high stool.

Back: Fully coated.

Seat: Fully upholstered.

Versions: Swivel low, high and high back with headrest section. 
Lounge chair and high stool.

Back: Fully coated.

Seat: Fully upholstered.

Swivel base: Polyamide or aluminum with a polished finish 
(optional). 5 rays or 4 pyramidal rays.

Arms: Fixed. Polished or fully coated aluminum.
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FUZZY
Uma forma suave e não intrusiva que se insere em qualquer 
ambiente. Um modelo que pode assumir facilmente funções de 
atendimento, espera ou convívio.

A smooth and non-intrusive shape that fits into any environment. 
A model that can easily assume attendance, waiting or socializing 
functions.

Versões: Giratória. Base piramidal em polipropileno, madeira ou 
metal.

Costa: Integralmente revestida.

Assento: Integralmente revestida.

Base giratória: Poliamida de 4 raios(branca ou preta). 4 raios 
planos (branca ou preta). 4 raios em faia.

Versions: Swivel. Pyramidal base in polypropylene, wood or metal.

Back: Fully coated.

Seat: Fully upholstered.

Swivel base: 4-spoke polyamide (white or black). 4 flat spokes 
(white or black). 4 spokes in beech.
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SMILE

“Cores, como características seguem as mudanças das emoções”
Pablo Picasso

“Colors, like characteristics follow the changes of emotions”
Pablo Picasso
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SMILE

Sofás de 1 ou 2 lugares.

Estrutura interior em metálica

Espuma flexível de densidade múltipla

Suporte por 4 pés pintados a cinza RAL 9006 liso

Barra de ligação pintada a cinza RAL 9006

1 or 2 seater sofas.

Metallic interior structure

Flexible multi-density foam

Support for 4 feet painted in smooth RAL 9006 gray

Connection bar painted in gray RAL 9006
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CITY

Os escritórios estão a transformar-se em espaços públicos. Esta 
é a máxima que acreditamos estar mais próxima da realidade 
e dos novos padrões comportamentais do indivíduo do século 
XXI. Os avanços tecnológicos permitiram que o espaço de 
trabalho se tornasse mais volátil e menos fixo a um posto. Como 
consequência, hoje, os escritórios modernos transformam-se em 
autênticos open-space, valorizando a colaboração, o bem-estar e 
criatividade.

Offices are becoming public spaces. This is the maxim that we 
believe is closer to reality and to the new behavioral patterns of 
the 21st century individual. Technological advances have allowed 
the workspace to become more volatile and less fixed in place. 
As a result, today, modern offices are transformed into authentic 
open-space, valuing collaboration, well-being and creativity.
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CITY

Estrutura interior em madeira. Espuma de poliuretano flexível, 
isenta de odor com maior resiliência e eficiência.
Terminais dos pés em nylon anti-derrapante e anti-riscos.
Opção de eletrificação.

Wooden interior structure. Flexible, odor-free polyurethane foam 
with greater resilience and efficiency.
Foot terminals in non-slip and anti-scratch nylon.
Electrification option.
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NEXUS

Os escritórios estão a transformar-se em espaços públicos. Esta 
é a máxima que acreditamos estar mais próxima da realidade 
e dos novos padrões comportamentais do indivíduo do século 
XXI. Os avanços tecnológicos permitiram que o espaço de 
trabalho se tornasse mais volátil e menos  fixo a um posto. Como 
consequência, hoje, os escritórios modernos transformam-se em 
autênticos open-space, valorizando a colaboração, o bem-estar e 
criatividade.

Offices are becoming public spaces. This is the maxim that we 
believe is closer to reality and to the new behavioral patterns of 
the 21st century individual. Technological advances have allowed 
the workspace to become more volatile and less fixed in place. 
As a result, today, modern offices are transformed into authentic 
open-space, valuing collaboration, well-being and creativity.
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NEXUS

Estrutura interior em madeira. revestida a espuma de poliuretano 
flexível, isenta de odor com maior resiliência e eficiência.

Costa opcional.

Pé em tubo metálico, cromado ou pintado em branco ou preto.
Componentes anti-derrapante e anti-riscos. Bases conectoras em 
MDF revestidas a folha de madeira ou melamina.

Moduloo ceentral e mesa de centroestofados com tampo em 
madeira.

Opção de eletrificação.

Wooden interior structure. coated with flexible, odor-free 
polyurethane foam with greater resilience and efficiency.

Optional back.

Metal tube foot, chromed or painted in white or black. Anti-slip and 
anti-scratch components. Connector bases in MDF coated with 
wood veneer or melamine.

Central module and coffee table upholstered with wooden top.

Electrification option.
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WAIT XL

Wait XL é o resultado de um projeto moderno e ergonómico. A 
sua versatilidade reflete um design funcional, adaptando-se assim 
a cada ambiente, a cada arquitetura de uma forma diferente e 
vanguardista.

Wait XL is the result of a modern and ergonomic project. Its 
versatile architecture reflects a functional design, thus adapting to 
each environment, each in a different and avant-garde way.
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WAIT XL

Assento e costa em espuma de poliuretano injetado, moldado a 
frio.

Base para cascos fixo ou giratório com mecanismo de auto-
retorno.

Componentes anti-derrapantes e anti-riscos.

Seat and back made of injected, cold molded polyurethane foam.

Fixed or swivel hull base with self-return mechanism.

Non-slip and anti-scratch components.
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MUSH
Grande parte das zonas de passagem, ou espaços mortos, quase 
sempre são mal aproveitados. O Mush surge como resposta ao 
problema, assumindo-se como um pouf leve e prático, permitindo 
que seja reorganizado a qualquer momento. A combinação entre 
módulos tem bastante versatilidade, permitindo configurações 
mais lineares e geométricas, mas também soluções mais 
aleatórias e dispersas. A sua utilidade também pode ser bastante 
explorada, podendo tornar-se numa mesa de centro, numa zona 
de espera ou num pequeno espaço de trabalho. A simbiose do 
pouf com a mesa de apoio fixa torna o produto mais prático e 
conveniente. Excluindo a necessidade de uma mesa externa para 
tarefas diárias, como enviar um e-mail, permitindo rentabilizar 
cada metro quadrado. Para além disso, a mesa de apoio fixa 
confere ao Mush mais carácter, permitindo, por exemplo, 
pequenas videoconferências.

Most of the passage zones, or dead spaces, are almost always 
poorly used. Mush arises as an answer to the problem, be it 
guaranteed and be like a practical lightweight pouf, allowing 
any moment to be rearranged. The between modules has a lot 
of flexibility, allowing more linear and geometric configurations, 
but also more random solutions and dispersions. Its usefulness 
can also be quite explored, being able to become a coffee table, 
a waiting area or a small work space. The symbiosis of the pouf 
with a fixed side table makes the product more practical and 
convenient. Excluding the need for an external table for daily tasks, 
sending an email, allowing you to monetize every square meter. In 
addition, the fixed side table gives Mush more character, allowing, 
for example, small video conferences.
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MUSH

Estrutura interior em madeira. revestida a espuma de poliuretano 
flexível, isenta de odor com maior resiliência e eficiência.

Tampo em aglomerado de madeira, embutido, revestido a folha de 
melamina.

Mesa auxiliar fixa em tubo metálico com fixação invisível. Tampo 
da mesa auxiliar com duas opções de material.

Componentes anti-derrapante e anti-riscos.

Wooden interior structure. coated with flexible, odor-free 
polyurethane foam with greater resilience and efficiency.

Top in chipboard, inlaid, covered in melamine sheet.

Auxiliary table fixed in metal tube with invisible fixing. Auxiliary table 
top with two material options.

Non-slip and anti-scratch components.



Atelier 360

GAUZY

Como o nome indica, a “Gauzy” assume-se como uma cadeira leve 
e simples. Utilizando uma estrutura em tubo metálico dobrado, 
posteriormente revestido através do uso de rede, a poltrona 
proporciona um conforto ajustável a cada utilizador. A sua forma 
orgânica ajuda a tornar o produto mais convidativo.

As the name implies, the “Gauzy” assumes itself as a light and 
simple chair. Using a structure in bent metallic tube, later covered 
by the use of net, the armchair provides adjustable comfort to 
each user. Its organic shape helps to make the product more 
inviting.

Costa e assnto em rede respirável, ajustável ao corpo e anti-
fadiga.

Estrutura em tubo de aço pintado.

Componentes em nylon anti-derrapante e anti-riscos incorporados 
na base da estrutura.

Back and seat in breathable mesh, adjustable to the body and 
anti-fatigue.

Structure in painted steel tube.

Non-slip and anti-scratch nylon components incorporated in the 
base of the structure.
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VINCO
Inspirado na arquitetura moderna e nas suas linhas arrojadas 
cada vez mais impressionantes, o Vinco é um sofá que pretende 
reivindicar a vantagem em cruzar o design com o conhecimento 
de outras disciplinas. Nomeadamente no desenvolvimento 
complexo da estrutura metálica em barra com uma geometria 
dinâmica.

Inspired by modern architecture and its increasingly impressive 
bold lines, Vinco is a sofa that aims to claim the advantage of 
crossing design with knowledge from other disciplines. Particularly 
in the complex development of the metallic bar structure with a 
dynamic geometry.

Estrutura interior em contraplacaddode chumbo e faia. Assento 
e costa em espuma de poliuretano flexível, isenta de odor com 
maior resiliência e eficiência.

Estrutura conformada em varão de aço e acabamento em pintura 
texturizada.

Componentes anti-derrapante e anti-riscos.

Interior structure in lead and beech plywood. Seat and back made 
of flexible, odor-free polyurethane foam with greater resilience and 
efficiency.

Structure made of steel rod and finished in textured paint.

Non-slip and anti-scratch components.
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POSH

Com uma linguagem sóbria, moderna e apelativa o sistema Posh 
reconhece as novas necessidades e exigências de mercado. 
Assim, desdobra-se numa linha que consiste em oferecer uma 
alternativa ao sofá convencional, revestindo-se com um total de 
três painéis que conferem uma maior privacidade ao individuo, 
servindo também para isolamento acústico.

With a sober, modern and appealing language, the Posh system 
recognizes the new needs and demands of the market. Thus, 
it unfolds in a line that consists of offering an alternative to the 
conventional sofa, covering itself with a total of three panels that 
provide greater privacy to the individual, also serving as acoustic 
insulation.
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POSH

Estrutura interior em madeira com assento e costa em espuma 
de poliuretano flexível, isenta de odor com maior resiliência e 
eficiência.

Pé em tubo metálico com acaaabamento cromado. Componentes 
anti-derrapante e anti-riscos. Opção de pés em madeira.

Almofadas com ou sem botões.

Interior structure in wood with seat and back in flexible 
polyurethane foam, odor-free with greater resilience and efficiency.

Metal tube foot with chrome finish. Non-slip and anti-scratch 
components. Option of wooden foot.

Cushions with or without buttons.
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POSH
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QUADRATA

Inspirada nas estruturas de reforço típicas na construção civil, a 
poltrona Quadrata resume-se a um conjunto de quatro almofadas 
soltas abraçadas por uma estrutura minuciosamente desenvolvida 
em barra metálica. De facto, um produto diferente do habitual, 
com uma abordagem nova para o âmbito.

Inspired by the typical reinforcement structures in civil 
construction, the Quadrata armchair is a set of four loose cushions 
embraced by a structure meticulously developed in metallic bar. 
In fact, a different product than usual, with a new approach to the 
scope.
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QUADRATA

Assento, costa e apoio de braços em espuma flexível.

Estrutura 4 pés em varões de aço pintado.

Pés revestidos a feltro, anti-derrapante e anti-riscos.

Seat, back and armrest in flexible foam.

Structure 4 feet in painted steel rods. 

Felt coated feet, non-slip and anti-scratch.
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YORK LOUNGE

Da linha York, a versão Lounge trata-se de uma poltrona que 
segue as linhas atrativas e fluídas dos restantes modelos York, 
mas com uma abordagem bem mais descontraída. Ideal para 
zonas de espera ou para momentos de introspeção.

From the York line, the Lounge version is an armchair that follows 
the attractive and fluid lines of the other York models, but with a 
much more relaxed approach. Ideal for waiting areas or moments 
of introspection.
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YORK LOUNGE

Monocasco em espuma flexível, isenta de odor, com maior 
resiliência e eficiência.

Costa com 3 opções de altura.
Apoio de braços fixo, opcional, em espuma flexível, isenta de odor, 
com maior resiliência e efiiência.

Mecanismo basculante sincronizado antichoque, com fixação 
multiposicional.

Amortecedor a gás que permite regular a altura do assento.

Cadeira giratória com base 5 hastes.

Flexible foam monocoque, odor-free, with greater resilience and 
efficiency.

Back with 3 height options.
Fixed armrest, optional, in flexible, odor-free foam, with greater 
resilience and efficiency.

Anti-shock synchronized tilting mechanism, with multipositional 
attachment.

Gas shock absorber that allows you to adjust the height of the 
seat.

Swivel chair with 5-post base.
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LUX

O diamante é a pedra preciosa que representa poder e grandeza. 
É assimétrico e cada um é único e exclusivo. A partir destas 
formas irregulares, entre as tipologias de aspeto robusto e de 
cores fortes, surge a linha LUX.

Diamond is the gemstone that represents power and greatness. It 
is asymmetrical and each one is unique and exclusive. From these 
irregular shapes, between the typologies of robust appearance 
and strong colors, the LUX line emerges.
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LUX

Estrutura interior exectada em madeira, isolada com platex e 
revestida com espumas de poliuretano flexíveis. Isenta de odor, 
amiga do ambiente, com maior resiliência e eficiência.

Pé em tubo de aço retângular.

Interior structure made of wood, insulated with platex and covered 
with flexible polyurethane foams. Odor-free, environmentally 
friendly, with greater resilience and efficiency.

Foot in rectangular steel tube.
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ORIGEM

A simple swan made of paper promotes creativity and the 
execution of a series of light, small and sharp-line maples, just like 
the art of Origami; so the ORIGEM line appears.

Um simples cisne feito de papel promove a criatividade e a 
execução de uma série de maples leve, pequena e de linhas 
vincadas, tal como a arte do Origami; assim surge a linha ORIGEM.
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ORIGEM

Estrutura interior em madeira revestida a espuma de poliuretano 
flexível. Isenta de odor com maior resiliência e eficiência.

Componentes anti-derrapantes e anti-riscos.

Interior structure in wood covered with flexible polyurethane foam. 
Odor-free with greater resilience and efficiency.

Non-slip and anti-scratch components.
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DONNA

DONNA é uma poltrona contemporânea com um design tradicional 
e linhas elegantes. Proporciona máximo conforto e confere estilo e 
requinte a qualquer espaço.

DONNA is a contemporary armchair with a traditional design and 
elegant lines. It provides maximum comfort and adds style and 
refinement to any space.
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DONNA

Estrutura interior em madeira com assento e costa em espuma 
flexível.

Almofada do assento e costa com ou sem botoné.

Base 4 pés. Opçao de base giratória.

Terminais dos pés anti-derrapante e anti-riscos.

Wooden interior structure with flexible foam seat and back.

Seat and back cushion with or without button.

Base 4 feet. Swivel base option.

Non-slip and anti-scratch foot terminals.
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M.COEVO

M.COEVO is a classic and versatile series that offers an elegant 
and retro image to the space in which it inserts. Designed to 
support informal and unforeseen meetings, this model brings a 
casual charm to the workplace.

M.COEVO é uma série clássica e versátil que oferece uma imagem 
elegante e retro ao espaço em que insere. Pensado para apoiar 
reuniões informais e imprevistas, este modelo proporciona um 
charme casual ao local de trabalho.

Estrutura interior executada em madeira, isolada com platex e 
revestida com espumas de poliuretano flexíveis. Isenta de odor, 
amiga do ambiente, com maior resiliência e eficiência.

Pés cónicos em alumínio maciço polido, anti-ruído.

Interior structure made of wood, insulated with platex and covered 
with flexible polyurethane foams. Odor-free, environmentally 
friendly, with greater resilience and efficiency.

Conical feet in solid polished aluminium, anti-noise.
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M900

O design intemporal combinado com uma simplicidade funcional, 
transmite o carácter extraordinário do M.900. A sua forma 
geométrica simples e proporção ideal, permite estar em harmonia 
com qualquer espaço moderno.

Timeless design combined with functional simplicity conveys the 
extraordinary character of the M.900. Its simple geometric shape 
and ideal proportion allow it to be in harmony with any modern 
space.
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M900

Estrutura interior executada em madeira, isolada com platex e 
revestida com espumas de poliuretano flexíveis. Isenta de odor, 
amiga do ambiente, com maior resiliência e eficiência.

Almofadas com espuma de poliuretano flexível. Isenta de odor, 
amiga do ambiente, com maior resiliência e eficiência.

Pés cónicos em alumínio maciço polido, anti-ruído.

Interior structure made of wood, insulated with platex and covered 
with flexible polyurethane foams. Odor-free, environmentally 
friendly, with greater resilience and efficiency.

Cushions with flexible polyurethane foam. Odor-free, 
environmentally friendly, with greater resilience and efficiency.

Conical feet in solid polished aluminium, anti-noise.
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M900 PLUS

Estrutura interior executada em madeira, isolada com platex e 
revestida com espumas de poliuretano flexíveis. Isenta de odor, 
amiga do ambiente, com maior resiliência e eficiência.

Almofadas com espuma de poliuretano flexível. Isenta de odor, 
amiga do ambiente, com maior resiliência e eficiência.

Pés cónicos em alumínio maciço polido, anti-ruído.

Interior structure made of wood, insulated with platex and covered 
with flexible polyurethane foams. Odor-free, environmentally 
friendly, with greater resilience and efficiency.

Cushions with flexible polyurethane foam. Odor-free, 
environmentally friendly, with greater resilience and efficiency.

Conical feet in solid polished aluminium, anti-noise.
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M800

Uma solução com linhas rectas e simples que conjuga a qualidade 
de acabamentos e elevado conforto num só produto.

A solution with straight and simple lines that combines the quality 
of finishes and high comfort in a single product.

Estrutura interior executada em madeira, isolada com platex e 
revestida com espumas de poliuretano flexíveis. Isenta de odor, 
amiga do ambiente, com maior resiliência e eficiência.

Almofadas com espuma de poliuretano flexível. Isenta de odor, 
amiga do ambiente, com maior resiliência e eficiência.

Pés redondos em alumínio maciço polido, anti-ruído.

Interior structure made of wood, insulated with platex and covered 
with flexible polyurethane foams. Odor-free, environmentally 
friendly, with greater resilience and efficiency.

Cushions with flexible polyurethane foam. Odor-free, 
environmentally friendly, with greater resilience and efficiency.

Round feet in solid polished aluminium, anti-noise.
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M400 PLUS

Um maple, extremamente versátil que proporciona mais do que 
um simples momento de espera. O M.400_PLUS confere uma 
simplicidade e elegância refinada ao seu espaço. Disponível 
na versão pouf para que se possa adaptar aos mais diversos 
ambientes.

An extremely versatile maple that provides more than just a 
moment of waiting. The M.400_PLUS adds a refined simplicity and 
elegance to your space. Available in the pouf version so that it can 
be adapted to the most diverse environments.

Estrutura interior executada em madeira, isolada com platex e 
revestida com espumas de poliuretano flexíveis. Isenta de odor, 
amiga do ambiente, com maior resiliência e eficiência.

Pés redondos em alumínio maciço polido, anti-ruído.

Interior structure made of wood, insulated with platex and covered 
with flexible polyurethane foams. Odor-free, environmentally 
friendly, with greater resilience and efficiency.

Round feet in solid polished aluminium, anti-noise.
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CHEST

Estrutura interior em madeira de pinho.

Assento e cost em espuma de poliuretanoflexível. Isenta de odor, 
amiga do ambiente com maior resiliência e eficiência.

Pés em madeira.

Com capitoné.

Interior structure in pine wood.

Seat and cost in flexible polyurethane foam. Odor-free, 
environmentally friendly with greater resilience and efficiency.

Wooden feet.

With capitone.
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