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A gente sonha, às vezes, até uma vida inteira com um 

espaço para chamar de lar.

É por isso que nós acreditamos que podemos fazer, 

sempre, muito além de um móvel planejado. Cada 

projeto é pensado na medida certa para transcender a 

sua essência e personalidade, imprimindo o seu jeito de 

acordo com a sua necessidade particular ou profissional.
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FABIULA
NASCIMENTO
Cenários que contam a sua história, 
todos os dias. 

Delicadeza
Cuidado
Bem receber

FABRÍCIO
CARPINEJAR
Ambientes que inspiram bem mais
que poesia.

Organização
Aconchego
Inspiração

MICHELE
CRISPIM
Felicidade é o principal ingrediente 
do seu lar.

Dedicação
Imaginação
Amor

ESPAÇO
KIDS
Brincadeira e alegria na medida certa.

Diversão 
Descobertas
Conforto
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FABIULA 
NASCIMENTO 

Atriz  

A talentosa atriz brasileira, Fabiula Nascimento, 
descobriu seu amor pelos palcos ainda em 
Curitiba, na adolescência. Hoje, a atriz tem 
uma rotina intensa, dividindo seu tempo 
entre as telas do cinema e da televisão com 
os cuidados do seu lar. Além de inspirar 
criatividade, cada espaço da casa da Fabiula 
precisa transcender sua essência, afinal 
é em seu lar que ela escreve os capítulos 
mais íntimos de sua história, onde a única 
personagem que ganha a cena é a sua vida.
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CLOSET
Delicadeza em cada detalhe
Sua casa é um palco muito íntimo. É o lugar onde 
Fabiula pode vestir sua essência em cada ambiente.

Funcionalidade
canto 4 portas deslizantes,
espaço de fácil 
interação com o módulo
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Cabideiro extensível
permite a utilização da altura máxima 
do armário para uso de cabides

Calceiro vareta dupla
extração total com 12 espaços

ambiente 360o
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BANHEIRO
Instante para si
Após um dia corrido de gravações, não tem preço parar e relaxar. 
Um momento íntimo e único de Fabiula com a sua casa.
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ambiente 360o
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COZINHA
Cuidado também é amor
Para Fabiula, estar em casa é sinônimo de cuidar 
do que realmente importa: as pessoas.

Coluna Aramada
com regulagem de altura e
cestos removíveis
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Porta Latas Piatina
para otimizar o espaço

Gavetas Aramadas
com fundo

Organizador de talheres Inside
com caixas divisoras para gavetas de chapa,
permitindo variações na organização
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Existe melhor lugar do que estar em casa, na companhia de pessoas queridas? 
É por isso que o bem receber, a organização e o conforto de seus ambientes 
é algo essencial para a atriz.

para
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FABRÍCIO 
CARPINEJAR 

Poeta, jornalista  

O apaixonado pelas palavras, Fabrício 
Carpinejar é um gaúcho, poeta, cronista e 
jornalista, considerado um dos principais 
nomes da poesia contemporânea. Sua rotina 
é extremamente corrida, já que viaja constan-
temente, por isso, que o aconchego da sua 
casa torna-se essencial. Seus ambientes são 
lugares de intimidade, onde ele expressa toda 
sua criatividade e inspirações. Distribuindo, 
em cada espaço, palavras de puro sentimento, 
repletas de amorosidade e plenitude. Por isso, 
é muito importante que seus espaços o 
movam a pensar e imaginar novas histórias.
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Prateleira
divisória

Linha Avant

Calceiro
9 varões

Prateleira Lisa
com amplo espaço

Prateleira
com divisórias e gravateiro

CLOSET
Organização para uma vida agitada
A facilidade é uma das prioridades do Carpinejar, que vive 
entre viagens, tornando tão corrido seu dia a dia.
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ambiente 360o
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Sabemos que casa também é onde mora o coração, mas 
que nela também é preciso ter organização, inspiração 
e aconchego, palavras-chave na rotina do poeta.

para
Sapateiras Aramadas

Calceiro 7 varões
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ambiente 360o
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Adega sob medida
com design exclusivo para cada
necessidade de projeto

Para o poeta, existe inspiração em cada detalhe do seu ambiente, 
tornando seus textos repletos de verdade e sentimentos.
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Referências, conhecimento e informações são essenciais na rotina 
de Carpinejar, que faz do seu lar também um espaço de trabalho.
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HOME OFFICE
Organização e funcionalidade
Trabalhar em casa, além de cômodo, pede praticidade de espaço 
para que se realizem tarefas com mais facilidade.
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MICHELE 
CRISPIM 

Cozinheira
Fascinada pela cozinha, Michele Crispim é 
cozinheira e campeã do programa da Rede 
Bandeirantes de Televisão “MasterChef Brasil 
2017”. Sua paixão pela arte da cozinha foi 
descoberta enquanto ela morou em países 
como Rússia, Japão e Turquia. O principal 
ingrediente das receitas da Michele é o amor, 
seja em cozinhar para família e amigos ou 
profissionalmente. Por isso é fundamental 
contar com uma cozinha que se adapte às 
suas necessidades, para que ela transforme 
cada tempero em sabores especiais. 
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ambiente 360o
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COZINHA
Lugar de temperar a vida com dedicação
Bem mais do que uma refeição, para Michele, cozinhar é alimentar 
corpo e alma. Dedicação é a melhor receita para tudo isso.

Organizador
aramado para gavetas

Organizador
de madeira Inside para gavetas Inotech 
com iluminação agregada de led
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Basculante
de elevação conjugada

Facilidade de abertura e fechamento com amortecimento
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ambiente 360o
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Porta Joias
com acabamento flocado

Cabideiro Led
com sensor de movimento

SUÍTE
Os momentos em casa, dedicados a 
si mesma, também são importantes
Michele aproveita seu tempo para aguçar a imaginação 
de novas histórias, pratos e sabores.

Porta Joias
com revestimento externo de pele sintética
e interior em veludo
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O amor que Michele utiliza em suas receitas é o mesmo que ela tem em viver. 
É imprescindível que no seu ambiente tenha espaço para que ela possa ser 
quem é e cuidar-se.

para
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BANHEIRO
Elegância que inspira
Um espaço único para viver sua intimidade 
e descansar após um dia atarefado.
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ambiente 360o
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COZINHA
Funcionalidade para cada momento
Balcão 1 frente com 2 gavetas internas Inotech.
Divisores de talheres opcionais.

Estruturas metálicas
na cozinha, um toque industrial no design
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Porta deslizante
com sistema de fixação de TV

Recortes especiais
bancadas e frentes de gavetas
ganham mais estilo
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Cada ser humano é feito de histórias e sonhos, 
dono de uma essência única. Tudo isso faz com que 
o lar seja feito na medida certa de um lugar onde 
existe profundidade de sentimentos, sensações e, 
principalmente, autenticidade.
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Console deslizante
2 portas com corte em ângulo

HOME
Painel de vidro para embutir a TV
Sua sala pode se tornar um ambiente de cinema.

ambiente 360o
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SALA DE CINEMA
Muito conforto e diversão
Uma sala exclusiva para aproveitar com toda 
emoção o seu momento de lazer.

ambiente 360o

6564



para

ambiente 360o
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ambiente 360o
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KIDS
Diversão a toda hora
Criança precisa de muito pouco para ser 
criativa, dar asas à imaginação e se divertir. A liberdade de criação permite desenvolver projetos exclusivos e de temáticas 

variadas com recortes especiais. Tudo para que o ambiente se torne ainda mais 
interativo e dinâmico.
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Toda novidade gera curiosidade. Os quartos montessorianos estimulam os 
pequeninos a fazer novas descobertas, sendo independentes para pegar um 
brinquedo ou tendo mesas e cama na altura deles.

Recortes
em formas geométricas
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Ondas e Nuvens
em laca azure da Brilhart

Liberdade de criação também na linha de pinturas
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Desde 1995, nós acreditamos que cada 
ser humano é único e que um verdadeiro 
lar precisa imprimir a personalidade 
da gente em cada detalhe. Criamos 
e fabricamos móveis com qualidade 
MDF, 100% editáveis, com design 
contemporâneo e que acompanha as 
tendências de mercado. Tudo para 
poder sempre atender às necessidades 
de cada cliente.
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