


A constante busca pela qualidade e inovação são marcas 

da adm móveis. Sempre pensando em surpreender nossos 

clientes apresentamos os novos produtos e acabamentos da 

coleção.

Os produtos da adm móveis são dinâmicos e totalmente 

adaptáveis a qualquer ambiente. Isto é, o cliente poderá 

optar pelo modelo de base, pela cor e pelo tecido que 

preferir. Por isso, trazemos, separadamente do catálogo, uma 

tabela de preços com as variações que o produto poderá 

sofrer. 



poltronas



Poltrona Nube 10:077  Tecido: 2242                      
Recouro braço RC05
Base metal pintura rosé metalizado MT07



Nube, da tradução do espanhol para nuvem, traduzida para leveza, como se a 
estrutura que a sustenta desaparecesse na grandeza da forma do seu corpo. 

O contraponto da resistência do aço com a delicadeza das suas espessuras 
somadas a maciez da estofaria conferem a Poltrona Nube elegância e refino em 
suas formas, além do conforto.

Design Juliana Desconsi

Dimensões:

A:  850mm
L:  690mm 
P:  870mm 
A.ass : 420mm

nubenube



Poltrona Kauai Plus Baixa  15:008:61      Tecido: 2239                     
Base metal pintura chumbo metalizado MT08
Pé madeira tingimento ébano

Poltrona Kauai Alta Plus  15:007:61 Tecido: 3318                     
Base metal pintura chumbo metalizado MT08
Pé madeira tingimento amêndoa



A versão plus da Poltrana Kauai traz um novo apelo visual através de suas costuras 
verticais contrapondo a sua concha envolvente. A base estruturada em metal com 
madeira no pé traseiro cria uma inusitada mistura dos materiais.

Kauai Plus Baixa

Dimensões:

A:  730mm
L:  740mm 
P:  670mm 
A.ass :  440mm

Kauai Plus Alta

Dimensões:

A:  1007mm
L:  740mm 
P:  680mm 
A.ass :  440mm

kauaikauai plus plus



Poltrona Versatile braço direto 10:076:63(com 
mesa de apoio) Tecido: 2253 Recouro RC09
Base metal pintura chumbo metalizado MT08

Poltrona Versatile Central 10:076:66(sem mesa 
de apoio) Tecido: 2253 Recouro RC09
Base metal pintura chumbo metalizado MT08

Poltrona Versatile braço esquerdo 
10:076:67(com mesa de apoio) 
Tecido: 2253 Recouro RC09
Base metal pintura chumbo metalizado MT08



Mais do que nunca, nossas vidas estão sujeitas a mudanças, essa foi a motivação 
e a inspiração por trás da criação da Versatile, uma poltrona componível e versátil 
livre para se adaptar a diferentes funções e ambientes, sejam eles residenciais ou 
corporativos.

O resultado é uma poltrona modular com um design exclusivo, que quando 
necessário, pode ser expandida peça por peça formando um sofá living. A 
aparência flutuante e a mistura de materiais como aço pintado, recouro e tecido 
combinam com qualquer ambiente. O assento volumoso torna a Versatile uma 
boa experiência de bem estar.

A Versatile é composta por uma versão poltrona com braço esquerdo ou braço 
direito, com opção de acompanhar uma mesa de apoio removível.
A poltrona central não tem braços e pode ser repetida lado a lado para aumentar 
o tamanho do componível. Outra possibilidade é utiliza-la como poltrona individual 
ou uma combinação com duas poltronas separadas, compondo o ambiente de 
estar e sala. 
 
Design Bruno Debenetti

Dimensões:

A: 775mm
L:  860mm / 960mm (com a mesa de apoio) 
P:  770mm / 850mm (com a mesa de apoio)
A.ass : 440mm

versátileversátile



Poltrona Luna 10:073
Tecido: 2254
Pintura discos laterais chumbo metalizado MT08

Poltrona Luna Laminada 10:074
Tecido: 2254                      Lamina: 37
Pintura discos laterais chumbo metalizado MT08



A graciosa Luna, com seus encaixes e volumes arredondados, é um oásis de 
tranquilidade e personalidade que oferece o convite perfeito para relaxar. Ela 
se encaixa perfeitamente em pequenos espaços de transição, bem como em 
conceitos de de ambientes maiores e mais amplos. Ela harmoniza muito bem com 
todos os estilos de design. 

O encosto pode ser laminado; 

Discos de metal laterais;

Design Studio Adm

Dimensões:

A: 895 mm
L: 710 mm 
P: 780 mm 
A.ass : 440 mm

lunaluna



Poltrona Pier 10:069:53
Tecido: 2236   Lâmina: 36
Base em metal pintura ouro MT01



pier
Inspirada nos piers californianos, a Poltrona Pier traz em seu design a leveza e a 
resistência da estrutura de metal pintado, o conforto e o volume das dunas de 
areia no assento, completado com o acabamento laminado de madeira na parte 
posterior da concha.

O detalhe principal fica por conta do apoio do braço, que assim como os piers 
que avançam sobre as águas, eles avançam sobre a poltrona proporcionando um 
melhor conforto ao sentar.

Design de Studio Adm.

Dimensões:

A: 790mm
L: 780mm
P: 720mm
A.ass.: 440mm

pier



Poltrona Bali  10:070:114        
Tecido: 2253
Base em madeira tingimento natural 



bali
A exótica ilha de Bali localizada na Indonésia, rica em belezas naturais e cultura 
milenar, serviu de inspiração para a poltrona. O desenho da peça interpreta as 
características da ilha, transformando-as em um produto conceitual e atemporal 
que preza pela ergonomia e conforto. Assim, é possível transmitir a espiritualidade 
da ilha em sua maior essência para os ambientes.

Descrições técnicas:

Base em madeira natural usinada. 4 opções de tingimento.

 Espuma com densidade soft para um melhor conforto. 

Dimensões:

A: 760mm
L: 740mm
P: 770mm
A.ass.: 400mm

bali



Poltrona Dunas 10:065:38
Tecido: 1118 lâmina: 37
Base fixa metal, pintura MT06
ouro branco

Poltrona Dunas 10:063:38
Tecido: 1119
Base fixa metal, pintura preto fosco 
(FO02)

Dunas Lâmina



Inspirada no design escandinavo, a Poltrona Dunas tem design exclusivo e 
esteticamente segue uma tendência europeia nos móveis soltos, com linhas 
minimalistas e cantos arredondados. 

Excelente conforto e ergonomia com apoio de lombar.
Pillow frontal proporcionando mais conforto e aspecto visual.
Duas camadas de espuma no assento sendo uma soft, proporcionando mais
conforto ao sentar.

Opções com e sem lâmina nas costas.

Base fixas e giratórias em madeira ou metal.  

Dimensões:

A: 805mm
L: 730mm 
P: 700mm 
A.ass : 440mm

dunasdunas



Poltrona Dunas Alta10:064:33
Tecido: 1120
Base fixa madeira tingimento ébano

Poltrona Dunas Alta10:066:33
Tecido: 1117 lâmina 36
Base fixa madeira tingimento natural

Poltrona Dunas Alta10:064:38
Tecido: 1120
Base fixa metal, pintura FO02 preto

Poltrona Dunas Alta10:066:38
Tecido: 1117 lâminha: 36
Base fixa metal, pintura MT01 ouro



Inspirada no design escandinavo, a Poltrona Dunas tem design exclusivo e 
esteticamente segue uma tendência europeia nos móveis soltos, com linhas 
minimalistas e cantos arredondados. 

Excelente conforto e ergonomia com apoio de lombar.
Pillow frontal proporcionando mais conforto e aspecto visual.
Duas camadas de espuma no assento sendo uma soft, proporcionando mais 
conforto ao sentar.
Almofada para apoio da cabeça com regulagem de altura contrapeso.
Pufe para os pés com detalhe igual ao pillow frontal da poltrona.

Opções com e sem lâmina nas costas.

Base fixas e giratórias em madeira ou metal.

Dimensões:

A: 805mm
L: 730mm 
P: 700mm 
A.ass : 440mm

dunas altadunas alta



letícia

Poltrona Letícia 10:016:L:23
Tec. frente: CE486 
Costas: pintura automotiva com efeito metalizado (cor MT03)
Base giratória acabamento em madeira tingimento imbuia. 



A poltrona Letícia se destaca pela sua beleza e conforto combinando a parte 
das costas em fibra de vidro com o estofamento na parte frontal. Se encaixa em 
qualquer ambiente sofisticado.

Descrição Técnica:

Poltrona com concha interna de fibra de vidro pintada nas costas e estofada na 
frente. 

Opções de acabamento: lisa, capitonê com botões estofados ou de acrílico. 

Opções de bases: bases giratórias em inox, alumínio e madeira. 

obs: as bases podem ser pintadas conforme cartela de cores. 

Dimensões:

A: 870mm
L: 740mm
P: 780mm
A.ass.: 450mm

letícia



Poltrona Marília: 10:019:23            
Tecido frente: NO102     Tecido costas: CR013
Base giratória acabamento em madeira tingimento imbuia
Mesa Lateral Safira 40:049:S11C
Mesa Centro Safira 40:048:S11C



marília
Criação própria da Adm móveis, a poltrona Marília se destaca pela sua beleza 
e conforto combinando facilmente em qualquer ambiente seja ele clássico ou 
moderno.

Descrição Técnica:

Poltrona com concha interna de fibra de vidro podendo ser pintada nas costas ou 
toda estofada. 

Opções de acabamento: lisa, patchwork, composê. 

Opções de bases: 4 pés palito, bases giratórias em inox, alumínio e madeira. 

obs: as bases podem ser pintadas conforme cartela de cores. 

Dimensões:

A: 710mm
L: 750mm
P: 680mm
A.ass.: 440mm

marília



Poltrona Milena: 10:021:126P
Tecido: CE486    Pintura costas: pérola(MT03)
Base sino pintada cor pérola (MT03)



milena
A poltrona Milena se destaca pela sua beleza e conforto combinando facilmente 
em qualquer ambiente seja ele clássico ou moderno.

Descrição Técnica:

Poltrona com concha de fibra de vidro pintada nas costas  e com várias opções 
de acabamento. 

Opções de acabamento: lisa, gomada, capitonê. 

Opções de bases: bases giratórias em inox, alumínio e madeira. 

obs: as bases podem ser pintadas conforme cartela de cores. 

Dimensões:

A: 700mm
L: 850mm
P: 800mm
A.ass.: 440mm

milena



Poltrona Paloma: 10:025:36              
Tecido: 2236
Base fixa em metal pintura ouro metalizado (MT-01).



paloma
A poltrona Paloma com base de metal, seguindo a tendência da utilização do 
metal pintado.

O tubo acompanha a curvatura do braço, contornando a silhueta da peça. Um 
detalhe minimalista que remete facilmente ao design industrial ou sofisticado, 
dependendo das cores utilizadas na pintura e no tecido.

 Opções de acabamento: Lisa, minimalista ou composê.

 As bases podem ser pintadas conforme cartela de cores no mostruário de tecidos. 

Dimensões:

A: 800mm
L: 700mm
P: 720mm
A.ass.: 440mm

paloma



rafaela
A poltrona Rafaela se destaca pela sua beleza e conforto. Podendo ser com 
encosto alto ou baixo.

Descrição Técnica:

Poltrona com concha interna de fibra de vidro toda estofada com diversos tipo de 
acabamento.

Opções de acabamento: lisa, composê. 

Opções de bases:  4 pés palito, bases giratórias em inox, alumínio e madeira. 

obs: as bases podem ser pintadas conforme cartela de cores. 

Dimensões Rafaela encosto alto:

A:1100mm
L: 800mm
P: 810mm
A.ass.: 440mm

Dimensões Rafaela encosto baixo:

A: 800mm
L: 800mm
P: 810mm
A.ass.: 440mm

encosto baixo

rafaela



cadeiras



Cadeira Dueto 20:073:60
Tecido encosto: 2204                     Tecido assento: 3306
Base metal pintura marrom metalizado 210



Dueto é uma cadeira com linhas suaves, aberta à infinitas possibilidades. 
Combinando diferentes materiais e tecidos no assento e no encosto ou usando 
tonalidades tom sobre tom, as cadeiras podem ter diferentes estilos conforme o 
ambiente ao seu redor. 

A estrutura em metal cria leveza e ao mesmo tempo conecta encosto e assento, 
criando assim, a ideia de junção, resistência e firmeza da peça.

Opção com base giratória em madeira.

Design: Bruno Debenetti

Dimensões:

A:  910mm
L:  480mm 
P:  580mm 
A.ass :  475mm

duetodueto



Cadeira Linea 20:072
Tecido: 1015                      Braço: madeira tingimento natural
Base metal pintura ouro branco metalizado MT06



Inspirada na repetição dos elementos para construir uma nova forma, a cadeira 
Linea traz uma linguagem retilínea e primária, através da disposição das formas, 
dos materiais e das texturas apresenta um visual resistente e despojado.

A mescla de aço, madeira, tecidos e pesponto fazem um casamneto inusitado 
combinando materiais, superfícies e acabamentos com especificidades e 
experiências sensoriais bem distintas. 

Design: Juliana Desconsi

Dimensões:

A:  770mm
L:  575mm 
P:  660mm 
A.ass : 465mm
A. braço frente: 645mm
A. braço costas: 715mm

linealinea



pier
cadeira

Cadeira Pier Laminada 20:069:55
Tecido: 2211      Lâmina: 36
Base em metal pintura rosè metalizado MT07



pier
Inspirada nos piers californianos, a Cadeira Pier traz em seu design a leveza e a 
resistência da estrutura de metal pintado, o conforto e o volume das dunas de 
areia no assento, completado com o acabamento laminado de madeira na parte 
posterior da concha.

O detalhe principal fica por conta do apoio do braço, que assim como os piers 
que avançam sobre as águas, eles avançam sobre a poltrona proporcionando um 
melhor conforto ao sentar.

Design de Studio Adm.

Dimensões:

A: 850 mm
L: 680 mm 
P: 620 mm 
A.ass : 480 mm
A. do braço: 680 mm

cadeira



Cadeira Yoko 20:067:51
Tecido: 2235
Base em metal pintura preto fosco FO02

Cadeira Yoko Laminada  20:068:51
Tecido: 2235   Lâmina: 37
Base em metal pintura preto fosco FO02



Quando a simplicidade chama atenção, a essência é valorizada e a funcionalidade 
se torna tão importante quanto a estética. Essa inspiração Japonesa foi usada 
para a criação da cadeira Yoko. O estilo é minimalista e elegante, valorizando a 
simplicidade e funcionalidade das peça. 

Encosto pode ser laminado; 

Design Studio Adm

Dimensões:

A: 835mm
L: 575mm laminada / 590 estofada
P:550mm 
A.ass : 470mm

yokoyoko



urban

Cadeira Urban 20:066:48
Tecido: 2232 
Base em metal  e detalhe encosto pintura chumbo MT08



Com inspiração no estilo urbano, a cadeira Urban busca criar ambientes originais e 
elegantes, utilizando o metal pintado como base e detalhes da peça.’

O detalhe do encosto em chapa metálica é pintado na mesma cor da base da
cadeira, assim como o tubo que acompanha a curvatura da concha nas costas.

Descrição Técnica: 

Estrutura em tubo 5/8 com pintura automotiva;  

Encosto e assento multilaminado; 

Detalhe no encosto em metal pintado na mesma cor da base;

Design Studio ADM

Dimensões:

A: 850mm
L: 550mm
P: 615mm
A.ass.: 475mm

urban



Cadeira Rubi: 20:065:37
Tecido concha: 2225    tecido detalhe: 3309
Base fixa estrutura em metal; pintura preto fosco (FO02)



rubi
Linhas envolventes combinando elegância, ergonomia e conforto. Uma cadeira 
versátil, pois além de compor um ambiente de jantar, ela pode se adequar na 
composição de ambientes de estar e atendimento, como uma poltroninha.

 Descrição Técnica: Detalhe sobreposto em tecido diferente ou igual.
Assento com duas camadas diferentes de espuma, sendo a superior de espuma 
soft proporcionando maior conforto ao sentar.

Opções de base: Base fixa 4 pés metal com capa de madeira, base fixa 4 pés em 
metal pintado ou bases giratórias de madeira e metal. (demais bases consultar 
tabela de preços). 

Dimensões:

A: 850mm
L: 690mm
P: 640mm
A.ass.: 490mm

rubi



village

Cadeira Village 20:054:43
Tecido 2231
Base fixa metal pintura MT01 ouro



A Cadeira Village se destaca pela sua beleza, conforto e versatilidade combinando 
facilmente em qualquer ambiente.

Sua base de metal traz leveza e resistência. Pode ser pintada gerando combinações 
e características elegantes a peça e ao ambiente.
 
Descrição Técnica: Concha em madeira multilaminada toda estofada.

Opções de bases: bases giratórias em inox, alumínio ou madeira e bases fixas em 
madeira e metal.

Obs: As bases podem ser pintadas conforme cartela de cores.
 

Dimensões:

A: 800mm
L: 580mm
P: 600mm
A.ass.: 460mm
A. braço: 560mm

village



betina

Cadeira Betina 20:003:B:22
Tecido CF234(jeans)       tecido debrum NO109(amarelo)
Base giratória em madeira de jequitibá com tingimento imbuia. 



A cadeira Betina se destaca pela sua beleza, leveza e versatilidade.

Descrição Técnica:

Cadeira com concha multilaminada toda estofada com diversos tipos de 
acabamento. 

Opções de acabamento: botonê, gomada, quadriculada. 

Opções de bases: 4 pés palito, giratórias em inox, alumínio e madeira. 

obs: as bases podem ser pintadas conforme cartela de cores. 

Dimensões:

A: 850mm
L: 520mm
P: 550mm
A.ass.: 460mm

betina



Cadeira Boss 20:064:24R:B5
Tecido: 2221     Tecido detalhe: 1015
Base acabamento capa em madeira tingimento natural.

Lady Boss 20:071:24R:B5
Tecido: 2242      Tecido detalhe: 1001
Base acabamento capa em madeira tingimento natural

lady boss boss



Cadeira executiva com design exclusivo, seguindo a tendência minimalista e a 
mistura de materiais como a madeira e o couro.  

Estrutura interna multilaminada, base giratória com regulagem de altura à gás e 
rodízios com pista em PU. Com ou sem relax.

Estofaria: Composê ou toda no mesmo tecido, sempre com o detalhe do apoio de 
cabeça.

Base: Estrutura de aço e acabamento (capa) em madeira.

Braços: Madeira.

Dimensões:
Boss
                                   
A: 1250 mm/1150 mm
L: 640 mm
P: 750 mm
A.ass.: 430 mm/530 mm
A. do braço: 615 mm/715 mm

Dimensões:
Lady Boss
                                   
A: 1145 mm/1045 mm
L: 580 mm
P: 650 mm
A.ass.: 430 mm/530 mm
A. do braço: 615 mm/715 mm

bossboss



carina

Cadeira Carina 20:005:22
Tecido CF233(cinza)        tecido debrum NO159 Vermelho
Base giratória em madeira de jequitibá com tingimento imbuia.



A cadeira Carina se destaca pela sua beleza e leveza.

Descrição Técnica:

Cadeira com concha multilaminada estofada. 

Opções de acabamento: gomada ou lisa.

Opções de bases: 4 pés palito, bases giratórias em inox, alumínio e madeira. 

obs: as bases podem ser pintadas conforme cartela de cores. 

Dimensões:

A: 880mm
L: 530mm
P: 630mm
A.ass.: 440mm

carina



cris

Cadeira Cris 20:006:M:22
Tecido CE438     Lâmina com tingimento tabaco nas costas. 
Base giratória em madeira de jequitibá com tingimento imbuia.



A cadeira Cris se destaca pela sua beleza, leveza e versatilidade.

Descrição Técnica:

Cadeira com concha multilaminada podendo ser madeira, pintada nas costas ou 
toda estofada. 

Opções de acabamento: lisa, gomada, geométrica, retrô. 

Opções de bases:4 pés palito, bases giratórias em inox, alumínio e madeira. 

obs: as bases podem ser pintadas conforme cartela de cores. 

Dimensões:

A: 830mm
L: 520mm
P: 540mm
A.ass.: 450mm

cris



dalisa

Cadeira Dalisa 20:007:G:20
Tecido CE430
Pé palito em madeira com tingimento imbuia.



Na cadeira Dalisa, a sua concha com formato anatômico apresenta uma excelente 
ergonomia e leveza, pode compor as cabeceiras das mesas de jantar.  

Opção com o encosto mais alto.

Concha multilaminada, toda estofada e várias opções de bases. 

Opções de acabamento: lisa, gomada.

Opções de bases: 4 pés palito, 4 pés fixa inox, giratórias em inox, alumínio e madeira. 

Dimensões:

A: 800mm/encosto alto: 930mm
L: 540mm
P: 580mm
A.ass.: 450mm

dalisa



Cadeira Dunas 20:060:35
Tecido: 2208
Base fixa estrutura de metal, capa 
decorativa em madeira; tingimento natural



Inspirada no design escandinavo, a cadeira Dunas tem design exclusivo e 
esteticamente segue uma tendência europeia nos móveis soltos, com linhas 
minimalistas e cantos arredondados. 

Opção com e sem braço.
Concha multilaminada estofada.

Opções de Acabamento: Lisa

Opções de Bases: Fixa em madeira. Giratória em madeira, inox ou alumínio.

Dimensões:

A: 825mm
L: 560mm 
P:615mm 
A.ass : 475mm

dunasdunas



Cadeira Dunas 20:061:31
Tecido: 2206
Pé fixo em madeira tingimento natural

Cadeira Dunas com braço 20:060:31
Tecido: 2208
Pé fixo em madeira tingimento natural



Inspirada no design escandinavo, a cadeira Dunas tem design exclusivo e 
esteticamente segue uma tendência europeia nos móveis soltos,  com linhas 
minimalistas e cantos arredondados. 

Opção com e sem braço.

Concha multilaminada estofada.

Opções de Acabamento: Lisa

Opções de Bases: Fixa em madeira. Giratória em madeira, inox ou alumínio.

 
Dimensões sem braço:

A: 825mm
L: 540mm 
P: 590mm 
A.ass : 475mm

Dimensões com braço:

A: 825mm
L: 560mm 
P:615mm 
A.ass : 475mm

dunasdunas



juli

Cadeira Juli: 20:001:B:22
Tecido: NO146
Base giratória em madeira de jequitibá com tingimento imbuia.



A cadeira Juli se destaca pela sua versatilidade, sua concha com formato 
anatômico apresenta uma excelente ergonomia e leveza.  

Concha multilaminada, estofamento com diversas opções de acabamento e 
diversas opções de bases. 

Opções de acabamentos: bordada, gomada, puxe, quadriculada, retrô e 
capitonê.

Opções de base: bases fixas e giratórias em madeira e inox e bases giratórias em 
alumínio. 

Dimensões:

A: 940mm
L: 450mm
P: 590mm
A.ass.: 470mm

juli



julinha

Cadeira Julinha 20:014:Q:22
Tecido FC058     Acabamento quadriculado 
Base giratória em madeira de jequitibá com tingimento imbuia. 



A cadeira Julinha se destaca pela sua versatilidade, sua concha com formato 
anatômico apresenta uma excelente ergonomia e leveza.  

Concha multilaminada, estofamento com diversas opções de acabamento e 
diversas opções de bases. 

Opções de acabamentos: bordado, gomada, puxe, quadriculada e capitonê.

Opções de base: bases fixas e giratórias em madeira e inox e bases giratórias em 
alumínio. 

Dimensões:

A: 830mm
L: 450mm
P: 580mm
A.ass.: 470mm

julinha



isabela

Cadeira Isabela 20:055:41
Tecido 1116
Base  fixa metal pintura FO02 preto fosco



Sua concha anatômica tem excelente ergonomia,  seu desenho contemporâneo lhe 
confere leveza e conforto. Sua base de metal traz leveza e resistência. Pode ser pinta-
da gerando combinações e características elegantes a peça e ao ambiente.

 Descrição Técnica: Concha em madeira multilaminada toda estofada.

Opções de bases: bases giratórias em inox, alumínio ou madeira e bases fixas em 
madeira e metal.

Obs: As bases podem ser pintadas conforme cartela de cores
 

Dimensões:

A: 920mm
L: 500mm
P: 580mm
A.ass.: 480mm

isabela



Cadeira Isabela: 20:055:22 Tecido: 2215 
Pé madeira giratório tingimento imbuia. 



Sua concha anatômica tem excelente ergonomia, o seu desenho contemporâneo 
lhe confere  leveza e conforto.

Concha multilaminada, toda estofada e várias opções de bases.

Opções de Acabamento: Lisa e composê

Opções de bases: Bases fixas e giratórias em madeira, inox e alumínio.

Dimensões:

A: 920mm
L: 500mm
P: 580mm
A.ass.: 480mm

isabelaisabela



Lupi

Cadeira Lupi 20:052:22
Tecido NO158
Base giratória em madeira de jequitibá com tingimento imbuia. 



A cadeira Lupi se destaca pela sua leveza, conforto e versatilidade combinando 
facilmente em qualquer ambiente.

 Descrição Técnica:

Concha em madeira multilaminada toda estofada.

Opções de acabamento: gomada.

Opções de bases: Bases giratórias em inox, alumínio ou madeira e bases fixas em 
madeira.

Obs: as bases podem ser pintadas conforme cartela de cores.

 

Dimensões:

A: 880mm
L: 510mm
P: 480mm
A.ass.: 470mm

Lupi



banquetas



pier
banqueta

Banqueta Pier Laminada  30:033:56
Tecido: 2253      Lâmina: 36
Base me metal pintura marrom metalizado 210



pier
Inspirada nos piers californianos, a Banqueta Pier traz em seu design a leveza e a 
resistência da estrutura de metal pintado, o conforto e o volume das dunas de 
areia no assento, completado com o acabamento laminado de madeira na parte 
posterior da concha.

O detalhe principal fica por conta do apoio do braço, que assim como os piers 
que avançam sobre as águas, eles avançam sobre a poltrona proporcionando um 
melhor conforto ao sentar.

Design de Studio Adm.

Dimensões:

A: 1020 mm
L: 540 mm 
P: 550 mm 
A.ass: 775 mm
A. do braço: 945 mm

banqueta



Banqueta Yoko 30:036:57
Tecido: 1015
Base em metal pintura chumbo metalizado MT08

Banqueta Yoko Laminada 30:035:57
Tecido: 1015      Lâmina: 39
Base em metal pintura chumbo metalizado MT08



Quando a simplicidade chama atenção, a essência é valorizada e a funcionalidade 
se torna tão importante quanto a estética. Essa inspiração Japonesa foi usada 
para a criação da banqueta Yoko. O estilo é minimalista e elegante, valorizando a 
simplicidade e funcionalidade das peça. 

Encosto pode ser laminado; 

Design Studio Adm

Dimensões:

A: 1055 mm
L: 550 mm 
P: 520 mm 
A.ass : 750 mm

yokoyoko
banqueta

banqueta

banqueta Yoko lâmina



urban

Banqueta Urban 30:032:46
Tecido 1115                  
Base fixa metal pintura MT02 bronze metalizado

 



urban
Com inspiração no estilo urbano, a banqueta Urban busca criar ambientes 
descolados e originais sem perder a elegância. Utilizando o metal pintado 
como base e detalhes da peça. 

O detalhe do encosto em chapa metálica é pintado na mesma cor da 
base da cadeira, assim como o tubo que acompanha a curvatura da con-
cha nas costas. 

Descrição Técnica: Estrutura em metal. 

Concha multilaminada. 

Detalhe do metal no encosto pintado.

Dimensões:

A: 1020mm
L: 400mm
P: 520mm
A.ass: 780mm



cris

Banqueta Cris 30:013:L:44BP
Tecido NO146                   costas lâmina de carvalho (36)
Base inox pintura Pérola (MT03)

 



cris
Banqueta com concha multilaminada, com diversos tipo de acabamento 
de costuras podendo ser as costas em madeira ou pintada.

Base com regulagem de altura à gas, pistão com carenagem(não 
aparente) e apoio para os pés.

Eventualmente pode ser usada como cadeira, visto que sua regulagem 
de altura na posição mínima permite que seja usada em uma mesa.

Opções de acabamento: lisa, gomada horizontal, retrô, geométrica e 
composê.

Opções de bases: bases giratórias em inox.
obs: as bases podem ser pintadas.

Dimensões:

A: 830mm/máxima 1080mm
L: 520mm
P: 530mm
A.ass: 530mm/780mm
Prof. ass.: 380mm

retrô
losangos laminado



Banqueta Dunas              30:029:32
Tecido: 2222                    Opção com braço
Base em madeira tingimento natural.



Inspirada no design escandinavo, a banqueta Dunas tem design exclusivo e 
esteticamente segue uma tendência europeia nos móveis soltos, com linhas 
minimalistas e cantos arredondados. 

Opção com e sem braço.

Concha multilaminada estofada.

Opções de Acabamento: Lisa

Opções de Bases: Fixa e giratória em madeira. Giratória com regulagem de altura 
em inox. 

Dimensões sem braço:

Madeira                      Inox

A: 1050mm                 A: 1110mm/840mm        

L: 480mm                    L: 480mm 

P: 560mm                   P: 560mm 

A.ass: 770mm            A.ass : 830mm/560mm

Dimensões com braço:

Madeira                  Inox

A: 1050mm             A: 1110mm/820mm        

L: 560mm               L: 560mm 

P: 580mm              P: 580mm 

A.ass: 770mm      A.ass : 830mm/560mm

dunasdunas

Banqueta Dunas     30:030:32
Tecido: 2220            Opção com braço
Base em madeira tingimento imbuia 



carina

Banqueta Carina 30:026:44BP
Tecido frente NO149      tecido costas NO104
Base em inox com pintura preta (104)



A banqueta Carina se destaca pela sua beleza e leveza.

Descrição Técnica:

Cadeira com concha multilaminada estofada. 

Opções de acabamento: gomada ou lisa.

Opções de bases: giratória em inox.  

obs: as bases podem ser pintadas conforme cartela de cores. 

Dimensões:

A: 890mm / Alt. máxima 1140mm
L: 530mm
P: 590mm
A.ass.: 540mm / Alt. máxima 790mm
Prof. ass.: 450mm

carina



mone

Banqueta Mone 30:010:44BP
Tec. frente: CE489  Tec. costas: CE490
Base inox pintura Pérola (MT03)



mone
A banqueta Mone se destaca pela sua beleza e leveza, combina 
facilmente em qualquer ambiente. 

Banqueta com concha multilaminada toda estofada. 

Opções de acabamento: lisa ou retrô.

Opções de bases: bases giratórias em inox. 

obs: as bases podem ser pintadas. 

Dimensões:

A: 860mm/máxima 1111mm
L: 630mm
P: 520mm
A.ass: 530mm/780mm



mesas



Mesa Cone 40:026:R15C
Tampo em mdf com lâmina de cinamomo tingimento natural
Pintura base Pérola (MT03)



cone
A mesa Cone é a perfeita combinação do clássico com o contemporâneo. Sua 
versatilidade também se destaca podendo combinar cores e matérias de diversas 
formas.

Descrição Técnica:
Base em fibra de vidro com pintura automotiva disponível em todas opções de 
pintura do mostruário.

Opções de tampo: Somente tampos redondos.

Dimensões do tampo: Diâmetro de 1300mm I 1400mm I 1500mm

Altura da mesa: 750mm

Os tampos podem ter os seguintes acabamentos:

· Tampo em mdf 25mm com lâmina de madeira natural cinamomo nas opções de 
tingimento natural ou amêndoa.

· Tampo em mdf 25mm pintura automotiva com vidro de 4mm sobreposto colado 
e pintado na mesma cor.

 

cone



cone

Mesa Conce: 40:051:R13C
Lamina de Madeira Natural de 
Cinamomo tingimento Amêndoa



A Mesa Cone é a perfeita combinação do clássico com o contemporâneo. Grande 
versatilidade podendo combinar cores, e materiais de diversas formas.

Descrição Técnica
Base em fibra de vidro laminada com madeira natural de cinamomo.

Opção de base para tampos menores.

Base Menor
Diâmetro inferior da base : 445mm
Dimensões dos tampos: 600mm I 700mm I 800mm I 900mm I 1000mm I 1100mm I

Base Normal
Diâmetro inferior da base : 610mm
Dimensões dos tampos: 1200mm I 1300mm I 1400mm I 1500mm

Altura da mesas: 750mm
Tampo em mdf 25mm laminado me madeira natural de cinamomo.
Opções de tingimentos: Natural, Amêndoa.

cone

Opção de base para tampos menores

Mesa Cone:40:053:R10V
Base lamina natural de cinamomo tingimento amêndoa
Tampo pintura automotiva e vidro sobreposto colado
Diâmetro da base: 445mm



Mesa Cone Oval: 40:056:020V
Base Lamina natural de cinamomo tingimento natural
Tampo pintura automotiva e vidro sobreposto colado



cone ovalcone oval
Mesa cone é a combinação do clássico com o contemporâneo. Se destaca pela sua versatilidade 
podendo combinar cores, matérias de diversas formas.

Descrição Técnica: 

Base em fibra de vidro

Opções de acabamento da base: Lamina natural de cinamomo com tingimento. Ou a base com 
pintura automotiva. 

Opções de tingimento: Natural e Amêndoa.

Opções de pintura: cartela de cores do mostruário.

 Dimensões do tampo:

Ovais: 1800mm x 1100mm I 2000mm x 1118mm I 2200mm x 1118mm I 2500mm x 1118mm
Altura da mesa: 760mm

Os tampos podem ter os seguintes acabamentos:

- Tampo em mdf 25mm com lamina de madeira natural cinamomo nas opções de tingimento 
natural e amêndoa.

- Tampo em mdf25mm pintura automotiva com vidro de 4mm sobreposto colado e pintado na 
mesma cor.  



Mesa Saarinen 40:019:020C
Tampo em mdf com lâmina de cinamomo tingimento na cor natural.
Pintura base branca (105)



saarinen
A mesa Sarineen, um clássico do design, disponível em vários tamanhos e opções de 
tampos.

Descrição Técnica:
Base em alumínio fundido com pintura automotiva disponível em todas opções de pintura 
do mostruário.

Opções de tampo: Redondos e Ovais.

Dimensões do tampo:
Redondos: diâmetros 900mm I 1000mm I 1100mm I 1200mm I 1300mm I 1400mm I 1500mm
Ovais: 1600mm x 900mm I 1800mm x 1100mm I 2000mm x 1118mm I 2200mm x 1118mm I 
2500mm x 1118mm
Altura das mesas: 7500mm

 Os tampos podem ter os seguintes acabamentos:
- Tampo em mdf 25mm com lâmina de madeira natural cinamomo nas opções de 
tingimento natural ou amêndoa.
-  Tampo em mdf 25mm pintura automotiva com vidro de 4mm sobreposto colado e 
pintado na mesma cor. Pode ser sem vidro.

saarinen

mesa lateral

mesa de jantar oval mesa de jantar redonda

mesa  de centro



complementos



rubi

Mesa lateral Rubi 40:070:137 Tampo recouro RC05
Base metal pintura rosé metalizado MT07

mesa lateral



Mesa lateral Rubi combina leveza e elegância misturando cores e materiais 
diferentes.

A combinação do recouro costurado e o metal pintado fazem toda a diferença na
composição do ambiente.
 
Opção tampo com vidro pintado.

Dimensões:

A: 555mm
L: 640mm
Diâmetro tampo: 600mm

rubi mesa lateral



Recamier Poppy  50:018
Tecido assento: 2238                     Tecido encosto: 2208
Base metal pintura ouro branco metalizado MT06



A flor de Poppy, papoula, com toda a sua majestade e elegância, faz um incrível 
exercício de equilíbrio sobre o seu frágil caule para sobreviver.

Dessa sutil dança da natureza é que a inspiração formal para o Recamier Poppy 
foi emprestada. Equilibrar pesos visuais, em diferentes materiais foi o toque de 
unicidade da peça. 

O resultado é uma peça para atender as diversas necessidades de uso, sem perder 
seu aspecto pop.
 
Design Juliana Desconsi

Dimensões:

A:  625mm
L:  1650mm 
P:  600mm 
A.ass : 460mm

Opção sem encosto.

PoppyPoppy



urban

Mesa de centro urban 40:069
Lâmina: 36 freijó             Tampo central recouro RC09
Base metal pintura chumbo metalizado MT08

mesa de centro



Complementando a linha Urban, a mesa de centro busca criar ambientes originais, 
combinando o metal pintado com o amadeirado e recouro.

O destaque fica por conta do pé de metal que atravessa o vazado do tampo, 
criando uma troca de planos e servindo como alça para carregar a mesa.

Design Bruno Debenetti.

Dimensões:

A: 390mm
L: 1650mm
P: 850mm
Alt. do tampo: 325mm

urban mesa de centro



banco urban

Banco Urban 50:017 
Tecido: 2231      Lâmina: 37 
Base em metal pintura azul claro 212 

individual



Com inspiração no estilo urbano, o banco Urban busca criar ambientes originais 
e elegantes. Peça muito versátil podendo ser utilizada como complemento de 
ambientes corporativos e residenciais. 

Descrição Técnica: 

Estrutura em tubo 5/8 pintada;  

Assento multilaminado; 

Design Studio adm

Dimensões:

A: 530 mm
L: 630 mm
P: 495 mm
A.ass.: 460 mm

banco urban individual



mesa lateral clip

Mesa lateral Clip 40:061:R5V
Tampo ébano
Base metal pintado chumbo metalizado MT08



Adaptar-se, ser flexível e versátil aos mais diferentes estilos e ambientes, essa é a 
principal característica dos complementos da linha Clip. 
Quando quiser sentar em outro lugar, basta pegar na alça da mesa lateral Clip e levá-la 
junto com você. Onde quer que você vá, esta mesa lateral será sua fiel companheira. 

E se você não se movimentar muito, ela ficará muito bem no ambiente.  Com o seu 
design e aparência elegante, ela combinará facilmente em qualquer ambiente. Um 
complemento de decoração bonito e muito útil ao mesmo tempo.

Mesa lateral
Dimensões:

A: 610 mm
L: 435 mm
P: 420 mm

clip



carmel
mesas de apoio



Carmel é uma pequena praia na península de Monterrey na Califórnia. Devido aos 
fortes ventos, as árvores da região tem uma peculiaridade, suas raízes são bem 
espaçadas e fortes,  uma adaptação da natureza para suportar os fortes ventos. Essas 
árvores foram a inspiração para as mesinhas Carmel.    

Descrição Técnica:

Mesas de apoio com estrutura de tubo metálico maciço pintado. Tampo em mdf de 
25mm com lâmina de cinamomo.

Tampos podem ser pintados com vidro de 4mm pintado colado. 

carmel

Mesa Carmel P 40:060: R4C
Base metal pintura rosé MT07

Mesa Carmel M 40:061: R5C
Base metal pintura verde escuro FO07

Mesa Carmel G 40:062: R6C
Base metal pintura verde escuro FO07

Mesa Carmel P
Dimensões:

A: 450mm
D: 400mm

Mesa Carmel G
Dimensões:

A: 610mm
D: 600mm

Mesa Carmel M
Dimensões:

A: 505mm
D: 500mm



mesa de apoio clip

revisteiro clip

Mesa lateral Clip 40:059:119
Tampo cinamomo tingimento ébano
Base pintura chumbo FO02

Revisteiro Clip 50:016
Tecido: 1146
Base metal tingimento chumbo FO02



Adaptar-se, ser flexível e versátil aos mais diferentes estilos e ambientes, essa é a 
principal característica dos complementos da linha Clip. 
Quando quiser sentar em outro lugar, basta pegar na alça da mesa de apoio Clip 
e levá-la junto com você. Onde quer que você vá, esta mesa de apoio será sua fiel 
companheira. 

E se você não se movimentar muito, ela ficará muito bem no ambiente.  Com o seu 
design e aparência elegante, ela combinará facilmente em qualquer ambiente. Um 
complemento de decoração bonito e muito útil ao mesmo tempo.

Mesa de Apoio
Dimensões:

A: 510mm
L: 445mm
P: 565mm

Revisteiro
Dimensões:

A: 410mm
L: 405mm
P: 305mm

clip



banco urban

Banco Urban 50:015 
Tecido: 2256      Lâmina: 37 
Base em metal pintura rosé MT07



Com inspiração no estilo urbano, o banco Urban busca criar ambientes originais 
e elegantes. Peça muito versátil podendo ser utilizada como complemento de 
ambientes corporativos e residenciais. 

Descrição Técnica: 

Estrutura em tubo 5/8 com pintura automotiva;  

Encosto e assento multilaminado; 

Detalhe no encosto em metal pintado na mesma cor da base;

Design Studio ADM

Dimensões:

A: 560mm
L: 1180mm
P: 520mm
A.ass.: 460mm

banco urban



Baobab

Banco Baobab 55:002:109
Tecido: 2231
Base lâmina 36



O nome refere-se à árvore africana que foi a inspiração para toda a linha. Baobab 
caracteriza-se pela sua leveza, combinação de formas, linhas, recortes e acabamentos. 

Descrição Técnica:

Designer: Stefano Sandoná       

Estrutura em multilaminado de madeira prensado por alta frequência

Assento em espuma laminada com densidade d42

Acabamento em lâmina de alta performance. 

Disponível na versão mesa de apoio com tampo em lâmina de cinamomo.

Banco
Dimensões:

A: 460mm
Diâmetro superior: 410mm 
Diâmetro inferior: 540mm     

Mesa de Apoio
Dimensões:

A: 460mm
Diâmetro superior: 410mm 
Diâmetro inferior: 540mm     

baobab





A constante busca pela qualidade e o conceito de 

inovação são marcas da adm móveis. Sempre 

pensando em surpreender nossos clientes apresentamos a 

linha  inspire+, uma novidade no mercado brasileiro de 

móveis de alta decoração. 

Poltronas e cadeiras desenvolvidos no Brasil com a 

melhor tecnologia italiana através de processos industriais 

avançados com maquinário de alta tecnologia e materiais 

certificados pelas principais normas reguladoras de 

qualidade e segurança da União Europeia. Além da 

qualidade e segurança, o conforto e design exclusivo se 

destacam nesses produtos.

Outra característica inovadora que a adm está 

oferecendo nesses produtos é a possibilidade de troca da 

capa da peça. Como o revestimento não é grampeado na 

peça, e sim vestido através de velcros e zíperes, podemos 

oferecer a troca da capa por uma nova, dentro dos tipos 

de tecidos permitidos.

Além da composição de poliuretano ser totalmente 

limpa e inofensiva à natureza, as espumas têm 

propriedades anti chamas que evitam a rápida 

propagação do fogo, não contém T.D.I e o material 

é cem por cento não deformável.



poltronas



Cadeira Adhara 10:058:23 Tec. Ref.2209
Base de madeira giratório em tingimento natural



adhara adhara
Injetada em poliuretano expansivo, a Poltrona Adhara tem design exclusivo, 
tecnologia e matéria prima importados da Itália porém produzida no Brasil. 
Além de sua composição de poliuretano ser totalmente limpa e inofensiva 
a natureza, o material tem propriedades anti chamas e é cem por cento 
não deformável. 

Almofada também injetada com densidade mais macia gerando melhor 
conforto. 

Outra característica inovadora é a possibilidade de troca da capa da 
peça, visto que, o revestimento não é colado e nem grampeado e sim 
vestido na peça através de velcros e zíperes. (consultar possíveis tecidos).

Dimensões:

A: 840mm
L: 775mm
P: 640mm
A.ass: 450mm



Cadeira Adhara 10:058:126P Tec. Ref.NO145
Base sino, pintura automotiva (cor N155)



adhara adhara
Injetada em poliuretano expansivo, a Poltrona Adhara tem design exclusivo, 
tecnologia e matéria prima importados da Itália porém produzida no Brasil. 
Além de sua composição de poliuretano ser totalmente limpa e inofensiva 
a natureza, o material tem propriedades anti chamas e é cem por cento 
não deformável. 

Almofada também injetada com densidade mais macia gerando melhor 
conforto. 

Outra característica inovadora é a possibilidade de troca da capa da 
peça, visto que, o revestimento não é colado e nem grampeado e sim 
vestido na peça através de velcros e zíperes. (consultar possíveis tecidos).

Dimensões:

A: 840mm
L: 775mm
P: 640mm
A.ass: 450mm



 Poltrona Naos 10:055:23R            Tecido: 1110
Pufe Naos 50:012:22
Base poltrona giratória e base pufe fixa, em madeira tingimento natural. 



Naos naos
Injetada em poliuretano expansivo, a Poltrona Naos tem design exclusivo, 
tecnologia e matéria prima importados da Itália porém produzida no Brasil. 
Além de sua composição de poliuretano ser totalmente limpa e inofensiva 
a natureza, o material tem propriedades anti chamas e é cem por cento 
não deformável. 

Outra característica inovadora é a possibilidade de troca da capa da 
peça, visto que, o revestimento não é colado e nem grampeado e sim 
vestido na peça através de velcros e zíperes. (consultar possíveis tecidos).

Dimensões:

A: 980mm
L: 890mm
P: 790mm
A.ass: 450mm

Dimensões Puff:

A: 400mm
L: 520mm
P: 450mm



Poltrona Naos  10:055:23                            

Base giratória acabamento em madeira tingimento imbuia. 
Tec. Ref.: CF233



Naos naos
Injetada em poliuretano expansivo, a Poltrona Naos tem design exclusivo, 
tecnologia e matéria prima importados da Itália porém produzida no Brasil. 
Além de sua composição de poliuretano ser totalmente limpa e inofensiva 
a natureza, o material tem propriedades anti chamas e é cem por cento 
não deformável. 

Outra característica inovadora é a possibilidade de troca da capa da 
peça, visto que, o revestimento não é colado e nem grampeado e sim 
vestido na peça através de velcros e zíperes. (consultar possíveis tecidos).

Dimensões:

A: 980mm
L: 890mm
P: 790mm
A.ass: 450mm



Poltrona Naos Soft 10:067:23R
Tec. Ref.: 2223 frente; 2231 costas
Base madeira giratória pintura FO02 preto fosco



naos soft

Por fora envolve e protege, por dentro abraça e acolhe. Uma poltrona que cria 
um efeito visual de dupla função separando a forma e o conteúdo, a imagem 
e o conceito.

Com a nova capa soft, a Naos se torna uma poltrona dinâmica, pronta para a 
ação, mas aberta ao relaxamento, aconchego e conforto.

Uma combinação de provocação e estética.
Design confortável e volumes generosos caracterizam a Poltrona Naos Soft.
O interior macio e envolvente da capa sobreposta pode criar jogos de texturas 
e contrastantes. Tecidos diferentes, duas cores, duas tonalidades.

A Poltrona Naos Soft se adapta facilmente às configurações mais formais ou 
relaxadas.

Dimensões:

A: 1030mm
L: 880mm
P: 790mm
A.ass: 450mm

naos 
soft



Poltrona Naos Soft Steel 10:067:58                          Puff Naos Steel 50:014:59
Tecido: 1116                                                                    
Base em metal pintura prata metalizado 209

Poltrona Naos Steel 10:055:58                                  Puff Naos Steel 50:012:59
Tecido: 2232                                                                    
Base me metal pintura prata metalizado 209



A poltrona Naos Steel cria o equilíbrio perfeito entre conforto e minimalismo moderno 
com facilidade. Sua concha injetada em poliuretano expansivo extremamente 
ergonômica e confortável encaixa perfeitamente na base metálica que abraça 
a peça, dando  firmeza e ao mesmo tempo leveza à poltrona. Essa combinação 
demonstra  efetivamente uma versatilidade de uso que a torna perfeita para 
espaços públicos e em casa.

Dimensões:
Poltrona

A: 1010 mm
L: 890 mm
P: 885 mm 
A.ass : 440 mm

Dimensões:
Puff

A: 410 mm
L: 520 mm
P: 440 mm 

naos steelnaos steel



cadeiras



talitha
Injetada em poliuretano expansivo, a Cadeira Talitha tem design exclusivo, 
tecnologia e matéria prima importados da Itália porém produzida no Brasil. 
Além de sua composição de poliuretano ser totalmente limpa e inofensiva 
a natureza, o material tem propriedades anti chamas e é cem por cento 
não deformável. 

Outra característica inovadora é a possibilidade de troca da capa da 
peça, visto que, o revestimento não é colado e nem grampeado e sim 
vestido na peça através de velcros e zíperes. (consultar possíveis tecidos).

Dimensões:

A: 820mm
L: 550mm
P: 600mm
A.ass: 470mm

talitha



Cadeira Talitha 20:046:21:B | 20:046:21 (s/ braço) Tec. Ref.:NO145
Mesa Estrela 40:022:2:T20V Tampo 2000x1000 MDF com vidro pintado



talitha
Injetada em poliuretano expansivo, a Cadeira Talitha tem design exclusivo, 
tecnologia e matéria prima importados da Itália porém produzida no Brasil. 
Além de sua composição de poliuretano ser totalmente limpa e inofensiva 
a natureza, o material tem propriedades anti chamas e é cem por cento 
não deformável. 

Outra característica inovadora é a possibilidade de troca da capa da 
peça, visto que, o revestimento não é colado e nem grampeado e sim 
vestido na peça através de velcros e zíperes. (consultar possíveis tecidos).

Dimensões:

A: 815mm
L: 693mm/560mm(sem braços)
P: 560mm
A.ass: 460mm

talitha



Cadeira Talitha Metal 20:046:54  Tecido:2211

Base metal pintura ouro branco metalizado MT06

Braço em madeira de freijó tingimento natural

Cadeira Talitha Metal 20:046:54  Tecido:2211

Base metal pintura ouro branco metalizado MT06

Braço em madeira de freijó tingimento natural



talitha metal

A versão metal da cadeira Talitha living tem linhas envolventes e combina 
elegância de proporções e ergonomia. Uma cadeira particularmente 
versátil, pois pode se adequar na composição de ambientes de estar e 
atendimento.

Base em aço pintada, concha injetada em poliuretano expansivo, 
revestida sem cola e grampos.

Braço em madeira freijó.

Dimensões:

A: 825mm
L: 620mm
P: 590mm
A.ass: 475mm

talitha 
metal



Cadeira Talitha 20:046:40 Tec. Ref.: 1117
Base fixa madeira jequitiba, tingimento natural

base assinada por

Daniela Ferro



talitha living

A versão living da cadeira Talitha tem linhas envolventes e combina 
elegância de proporções e ergonomia.

Uma cadeira particularmente versátil, pois pode se adequar na composição 
de ambientes de estar e atendimento.

Pé usinado em madeira de Jequitiba. Concha em poliuretano expansivo. 
Peça revestida sem cola e grampos, o revestimento pode ser trocado.

Dimensões:

A: 825mm
L: 620mm
P: 590mm
A.ass: 475mm

talitha 
living

base assinada por Daniela Ferro

Base Assinada por Daniela Ferro





Uma coleção de móveis que estabelece claramente a
diferença entre viver e viver com arte. 

Uma visão de mundo que acredita na beleza, na criatividade e na 
liberdade. 

Ética e estética. Finalmente juntas.
Criação exclusiva, assinada pela designer Daniela Ferro, que combina 
formas, planos, cores e materiais de maneira absolutamente original e 

inusitada.
• Design original e exclusivo. Móveis que são objetos de desejo.

• A VIVANT posiciona-se como uma marca de móveis de 
luxo contemporâneo.

• Sempre em sintonia com as tendências 
internacionais de design, VIVANT vai além e cria sua própria linguagem, 

que se concretiza na forma de móveis
surpreendentemente belos e

originais.



poltronas



Poltrona Esdra 10:075
Tecido: 2244 Braço tingimento Amêndoa
Base em metal pintura chumbo metalizado MT08



Esdra representa uma personalidade múltipla, sempre envolvida e sintonizada com 
o mundo. É versátil, excitante e imprevisível. A Poltrona carrega consigo todas essas 
características agregando design, ergonomia e conforto.
 
O Design da poltrona Esdra começa pelo seu encosto ergonômico que envolve 
elegantemente o corpo até o chão.
 
A estrutura de metal dá leveza e sustentação à peça, ao mesmo tempo que nas 
laterais atua como apoios através dos seus braços de madeira, tornando o sentar 
confortável com suas proporções generosas.
A poltrona conta com apoio de cabeça ajustável para adaptar-se a diferentes 
alturas.
 
Braço em madeira de freijó.
 
Design de Asadesign Stúdio

Dimensões:

A: 995 mm
L: 820 mm
P: 890 mm 
A.ass : 430 mm

esdraesdra



Poltrona Ametista 10:062:33    
Tecido frente: 2216   Costas: 1015
Base fixa em madeira tingimento natural.



ametista ametista
A poltrona Ametista é uma criação exclusiva da linha Vivant com assinatura 
da designer Daniela Ferro.
Abstrair as formas encontradas nas pedras preciosas e criar novas peças 
de mobiliário de forma que cada uma represente uma joia para o 
ambiente decorativo, seguindo as tendências da valorização da madeira 
e o trabalho com couro. 

Concha multilaminada toda estofada. 

Opções de acabamento: Lisa com detalhe em couro ou tecido diferente 
nos braços.  

Opções de Bases: Base fixa em madeira.

Almofada Lombar.

Almofada do assento em poliuretano injetado.

Dimensões:

A: 880mm
L:750mm
P: 700mm
A.ass: 430mm



Poltrona Diamante 10:009:23
Tecido: 2208  Pintura Costas: MT06(Ouro branco)
Base giratória madeira tingimento natural



diamante diamante
Inspirada na geometria precisa de uma gema lapidada, a poltrona 
Diamante é uma criação exclusiva da linha Vivant. A exatidão dos vincos 
na superfície da concha, as proporções equilibradas, o estofamento 
perfeitamente modelado e o extremo conforto fazem desta poltrona 
uma peça icônica, capaz de coroar a decoração dos ambientes mais 
sofisticados.

Concha externa em fibra de vidro com pintura automotiva. 

Estofamento em várias camadas de espumas com densidades diferentes 
tendo a última camada em espuma visco elástica, gerando um maior 
conforto. 

Opções de Bases: Bases fixas ou giratórias em madeira ou inox.

Dimensões:

A: 860mm                                                           
L: 950mm                                          
P: 830mm                          
A.ass: 460mm   



Poltrona Diamante 10:009:30
Tecido: CR008
Pintura costas e pé: MT01(dourado)



diamante
Inspirada na geometria precisa de uma gema lapidada, a poltrona 
Diamante é uma criação exclusiva da linha Vivant. A exatidão dos vincos 
na superfície da concha, as proporções equilibradas, o estofamento 
perfeitamente modelado e o extremo conforto fazem desta poltrona 
uma peça icônica, capaz de coroar a decoração dos ambientes mais 
sofisticados.

Descrição Técnica: Concha externa em fibra de vidro com pintura
automotiva. Estofamento em várias camadas de espumas com densidades
diferentes tendo a última camada em espuma visco elástica, gerando um
maior conforto. Base fixa em aço pintado com efeito metalizado.

Dimensões:

A: 870mm
L: 950mm
P: 830mm
A.ass.: 440mm
Prof. do ass.: 470mm

diamante



Poltrona Ninho 10:040LB:23R
Tecido frente: 2208    Costas: Lamina 36
Base giratória com relax em tingimento natural



ninho ninho
Com seu design inspirado em um ninho de passarinho, a concha resulta no 
potencial criativo existente no compensado curvo. Seu design é composto 
pelo perfeito equilíbrio entre arcos, linhas retas e recortes expressivos, que 
resultam no aconchego de um ninho.  Na base do encosto, o elemento 
vazado proporciona um efeito visual que combina solidez e leveza. A 
costura interna é inspirada no árduo trabalho do passáro em entrelaçar os 
gravetos para construir seu lar.

A Poltrona Ninho está disponível nas versões pintada ou laminada nas 
costas estofada na frente, ou toda estofada podendo ter ou não a costura 
eletrônica na parte interna ou externa. Opções de bases fixas e giratórias 
tanto em madeira ou inox.

Descrição Técnica: Concha interna multilaminada toda estofada ou com 
pintura nas costas. Costura Eletrônica no estofamento interno ou externo. 
Base giratória inox 4 hastes ou em madeira e  base fixa 4 pés em inox ou 
madeira.

Dimensões:

A: 770mm
L: 655mm
P: 760mm
Alt. ass.: 440mm
Prof. do ass.: 490mm



Poltrona Isla 10:020:LB:23R
Tecido frente: 2204  Costas: Lâmina 35
Base giratória com relax em tingimento imbuia.



isla
O design da poltrona Isla foi inspirado em uma canoa a beira do mar. 
Grandes cortes laterais, integrados por um expressivo vinco que percorre 
a junção entre as conchas que formam o assento e o encosto, dão o tom 
de arrojo desta peça, lembrando uma canoa.  A geometria minimalista 
da concha externa harmoniza-se em um belo contraste com o desenho 
curvilíneo das costuras do estofamento, que lembram as marcas das ondas 
na areia, criando um efeito visual único. 

A Poltrona Isla está disponível nas versões pintada ou laminada nas costas 
estofada na frente, ou toda estofada podendo ter ou não a costura 
eletrônica na parte interna ou externa. Opções de bases fixas e giratórias 
tanto em madeira ou inox.

Descrição Técnica: Concha interna multilaminada toda estofada ou com 
pintura nas costas. Costura Eletrônica no estofamento interno ou externo. 
Base giratória inox 4 hastes ou em madeira e  base fixa 4 pés em inox ou 
madeira.

Dimensões:

A: 770mm
L: 650mm
P: 750mm
A.ass.: 440mm
Prof. do ass.: 460mm

isla



Poltrona Isla 10:020:EB:10 (bordado costas)
Tecido frente: NO102    Tecido Costas: CR011 



isla
O design da poltrona Isla foi inspirado em uma canoa a beira do mar. 
Grandes cortes laterais, integrados por um expressivo vinco que percorre 
a junção entre as conchas que formam o assento e o encosto, dão o tom 
de arrojo desta peça, lembrando uma canoa.  A geometria minimalista 
da concha externa harmoniza-se em um belo contraste com o desenho 
curvilíneo das costuras do estofamento, que lembram as marcas das ondas 
na areia, criando um efeito visual único. 

A Poltrona Isla está disponível nas versões pintada ou laminada nas costas 
estofada na frente, ou toda estofada podendo ter ou não a costura 
eletrônica na parte interna ou externa. Opções de bases fixas e giratórias 
tanto em madeira ou inox.

Descrição Técnica: Concha interna multilaminada toda estofada ou com 
pintura nas costas. Costura Eletrônica no estofamento interno ou externo. 
Base giratória inox 4 hastes ou em madeira e  base fixa 4 pés em inox ou 
madeira.

Dimensões:

A: 870mm
L: 950mm
P: 830mm
A.ass.: 440mm
Prof. do ass.: 470mm

isla



cadeiras



Cadeira Ametista sem braço 20:062:31
Tecido: 2216              Tecido detalhe: 1015
Base fixa em madeira tingimento natural

Cadeira Ametista com braço 20:063:31  
Tecido: 2216              Tecido detalhe: 1015
Base fixa em madeira tingimento natural  



ametista ametista
A cadeira é uma criação exclusiva da linha Vivant com assinatura da 
designer Daniela Ferro.
Abstrair as formas encontradas nas pedras preciosas e criar novas peças 
de mobiliário de forma que cada uma represente uma joia para o 
ambiente decorativo, seguindo as tendências da valorização da madeira 
e o trabalho com couro.  

Opção com ou sem braço.

Concha multilaminada toda estofada. 

Opções de acabamento: Lisa com detalhe em couro ou tecido diferente 
nos braços.  

Opções de Bases: Bases fixas ou giratórias em madeira ou inox.

 Dimensões:

Com braço                       Sem braço
A: 840mm                          A: 840mm
L: 600mm                           L: 580mm
P: 590mm                           P:590mm
A.ass: 460mm                    A.ass: 460mm



Cadeira Ninho  20:021:LB:21 estofada com costura eletrônica interna  e lâmina nas costas.
Tecido: CR11  | Costas: Lâmina 35
Base retangular madeira em tingimento imbuia



ninho
Com seu design inspirado em um ninho de passarinho, a concha resulta no 
potencial criativo existente no compensado curvo. Seu design é composto 
pelo perfeito equilíbrio entre arcos, linhas retas e recortes expressivos, que 
resultam no aconchego de um ninho.  Na base do encosto, o elemento 
vazado proporciona um efeito visual que combina solidez e leveza. A costura 
interna é inspirada no árduo trabalho do passáro em entrelaçar os gravetos 
para construir seu lar.

O acabamento superficial perfeito da concha externa, em pintura automotiva 
de diversas cores, faz um interessante contraponto à geometria das costuras 
do estofamento. 

A cadeira Ninho está disponível nas versões pintada ou laminada nas costas 
estofada na frente, ou toda estofada podendo ter ou não a costura eletrônica 
na parte interna ou externa. Opções de bases fixas e giratórias tanto em 
madeira ou inox.

Descrição Técnica: Concha interna multilaminada toda estofada ou com 
pintura nas costas. Costura Eletrônica no estofamento interno ou externo. Base 
giratória inox 4 hastes ou em madeira e  base fixa 4 pés em inox ou madeira. 

Dimensões:

A: 770mm
L: 535mm
P: 620mm
A.ass.: 458mm
Prof. do ass.: 450mm

ninho



Cadeira Ninho  20:021:EB:21 estofada com costura eletrônica interna 
Tecido cinza: NO146  | Tecido Preto: PU084
Base retangular madeira de jequitibá tingimento preto



ninho
Com seu design inspirado em um ninho de passarinho, a concha resulta no 
potencial criativo existente no compensado curvo. Seu design é composto 
pelo perfeito equilíbrio entre arcos, linhas retas e recortes expressivos, que 
resultam no aconchego de um ninho.  Na base do encosto, o elemento 
vazado proporciona um efeito visual que combina solidez e leveza. A costura 
interna é inspirada no árduo trabalho do passáro em entrelaçar os gravetos 
para construir seu lar.

O acabamento superficial perfeito da concha externa, em pintura automotiva 
de diversas cores, faz um interessante contraponto à geometria das costuras 
do estofamento. 

A cadeira Ninho está disponível nas versões pintada ou laminada nas costas 
estofada na frente, ou toda estofada podendo ter ou não a costura eletrônica 
na parte interna ou externa. Opções de bases fixas e giratórias tanto em 
madeira ou inox.

Descrição Técnica: Concha interna multilaminada toda estofada ou com 
pintura nas costas. Costura Eletrônica no estofamento interno ou externo. Base 
giratória inox 4 hastes ou em madeira e  base fixa 4 pés em inox ou madeira. 

Dimensões:

A: 760mm
L: 530mm
P: 570mm
A.ass.: 460mm
Prof. do ass.: 430mm

ninho



Cadeira Isla 20:013:LB:21 
Laminada nas costas com estofamento com costura eletrônica na parte interna
Tecido: NO148  Lamina: 36(carvalho)
Base retangular madeira de Jequitibá tingimento natural



isla
O design da cadeira Isla foi inspirado em uma canoa a beira do mar. 
Grandes cortes laterais, integrados por um expressivo vinco que percorre 
a junção entre as conchas que formam o assento e o encosto, dão o tom 
de arrojo desta peça, lembrando uma canoa.  A geometria minimalista 
da concha externa harmoniza-se em um belo contraste com o desenho 
curvilíneo das costuras do estofamento, que lembram as marcas das ondas 
na areia, criando um efeito visual único. 

A cadeira Isla está disponível nas versões pintada ou laminada nas costas 
estofada na frente, ou toda estofada podendo ter ou não a costura 
eletrônica na parte interna ou externa. Opções de bases fixas e giratórias 
tanto em madeira ou inox.

Descrição Técnica: Concha interna multilaminada toda estofada ou com 
pintura nas costas. Costura Eletrônica no estofamento interno ou externo. 
Base giratória inox 4 hastes ou em madeira e  base fixa 4 pés em inox ou 
madeira

Dimensões:

A: 790mm
L: 530mm
P: 570mm
A.ass.: 460mm
Prof. do ass.: 410mm

isla



banquetas



Banqueta Ametista 30:028:32
Tecido: 2216   Tecido detalhe: 1015 
Base fixa em madeira tingimento natural. Apoio pé em inox.

ametista



ametista
A banqueta é uma criação exclusiva da linha Vivant com assinatura da 
designer Daniela Ferro.
Abstrair as formas encontradas nas pedras preciosas e criar novas peças 
de mobiliário de forma que cada uma represente uma joia para o 
ambiente decorativo, seguindo as tendências da valorização da madeira 
e o trabalho com couro.  

Concha multilaminada toda estofada.

Opções de acabamento: Lisa com detalhe em couro ou tecido diferente 
nos braços.   

Opções de Bases: Bases fixas ou giratórias em madeira ou inox.
 

Dimensões:
Madeira                          Inox
A: 1020mm                     A: 810mm/1070mm
L: 590mm                        L: 590mm
P: 520mm                        P: 520mm
A.ass: 740mm                 A.ass: 550mm/810mm

 



ninho

Banqueta Ninho: 30:019:LL:44BP                  
Tecido frente:CE486
Costas: lâmina de freijó (36)                 
Cor base: Bronze (MT-02)



Com seu design inspirado em um ninho de passarinho, a concha resulta no 
potencial criativo existente no compensado curvo. Seu design é composto pelo 
perfeito equilíbrio entre arcos, linhas retas e recortes expressivos, que resultam no 
aconchego de um ninho.  Na base do encosto, o elemento vazado proporciona 
um efeito visual que combina solidez e leveza. A costura interna é inspirada no 
árduo trabalho do passáro em entrelaçar os gravetos para construir seu lar.

A banqueta Ninho está disponível nas versões pintada ou laminada nas costas 
estofada na frente, ou toda estofada podendo ter ou não a costura eletrônica na 
parte interna ou externa. Base giratória em inox com regulagem de altura e apoio 
para os pés.  

Descrição Técnica: Concha interna multilaminada toda estofada ou com pintura 
nas costas. Costura eletrônica no estofamento interno ou externo. Base giratória em 
inox com regulagem de altura à gás e apoio para os pés.   

 Dimensões:

A: 790mm/máxima 1040mm
L: 530mm
P: 570mm
A.ass.: 530mm/máxima 780mm
Prof. do ass.: 420mm

ninho



isla

Banqueta Isla 30:020:EB:44BP
(bordado nas costas)
Tec. costas: FC058
Tec. frente: NO104
Pintura pé grafite. Cor: MT04



O design da banqueta Isla foi inspirado em uma canoa a beira do mar. Grandes 
cortes laterais, integrados por um expressivo vinco que percorre a junção entre 
as conchas que formam o assento e o encosto, dão o tom de arrojo desta peça, 
lembrando uma canoa.  A geometria minimalista da concha externa harmoniza-se 
em um belo contraste com o desenho curvilíneo das costuras do estofamento, que 
lembram as marcas das ondas na areia, criando um efeito visual único. 

A banqueta Isla está disponível nas versões pintada ou laminada nas costas 
estofada na frente, ou toda estofada podendo ter ou não a costura eletrônica na 
parte interna ou externa. Base giratória em inox com regulagem de altura e apoio 
para os pés.  

Descrição Técnica: Concha interna multilaminada toda estofada ou com pintura 
nas costas. Costura eletrônica no estofamento interno ou externo. Base giratória em 
inox com regulagem de altura à gás e apoio para os pés.   

Dimensões:

A: 790mm/máxima 1040mm
L: 530mm
P: 570mm
A.ass.: 530mm/máxima 780mm
Prof. do ass.: 400mm

isla



mesas



Mesa Estrela 40:023:2:T21I   
Pintura base: cor 113(cinza)
Cadeira Ninho 20:021:EB: 11
Tecido frente: CE486
Tecido costas: NO148



estrela
estrela
A justaposição de formas triangulares intertravadas são o conceito original do conjunto estrela, 
concepção que deu origem a um conjunto de visual marcante e arrojado. A mesa é um desenho 
exclusivo da Vivant. 

Descrição Técnica:
Base em fibra de vidro com pintura automotiva disponível em todas opções de pintura do mostruário.

Opções de tampos:
Os tampos estão disponíveis em 3 formatos, retangular, Redondo e Palheta. Os 3 formatos de tampos pode 
ser conforme as seguintes especificações:

· Vidro de 12mm de espessura acabamento bisotê

· Tampo em mdf 25mm com lâmina de madeira natural cinamomo nas opções de tingimento natural ou 
amêndoa.

· Tampo em mdf 25mm pintura automotiva com vidro de 4mm sobreposto colado e pintado na mesma cor.

 

Dimensões disponíveis:

Retangular: 2000mmx1000mm  I 2200mmx1100mm  I  2500mmx1100mm

Redondos: diâmetros de 1100mm  I  1200mm  I  1300mm

·Palheta: diâmetros de 1200mm

Altura das mesas: 750mm 

Tampo palheta laminado madeira de cinamomo amêndoa. 
Diâmetro: 1200mm (formato palheta).
Tampo: lâmina de madeira cinamomo, tingimento amêndoa.
Base: pintura com efeito metalizado pérola (MT03).

Tampo redondo mdf pintado, vidro sobreposto pintado e 
colado . Diâmetro: 1200mm.
Tampo: pintura automotiva com vidro branca (cor 105).
Base: pintura automotiva marrom (cor L155).

Tampo retangular mdf pintado, vidro sobreposto 
pintado e colado . Tamanho: 2000 x 1000mm.



Mesa Safira 40:047:S21C 

Tampo em mdf 50mm com lâmina de madeira cinamomo com tingimento amêndoa

Pintura base: cor 114(cinza)



safira safira
As formas geométricas nos pés e o equilíbrio com o tampo destacam 
a peça em um visual moderno e leve com um conceito original. Peça 
assinada pela Daniela Ferro da Asa design com exclusividade para a linha 
Vivant. 

Descrição Técnica:

Base em tubo de aço com pintura automotiva, podendo-se utilizar 
qualquer opção da cartela de cores. Tampo em mdf com espessura de 
50mm, pintado nas laterais e com tampo em lâmina de cinamomo na cor 
amêndoa. O tampo pode também ser todo pintado com vidro sobreposto 
na espessura total de 29mm.

Dimensões:

Tampo retangular de 2000mm x 1000mm

Altura das mesas: 750mm





agave
complementos Inspirada na planta Agave, a coleção assinada pela Asadesign, traz a referência 

desta planta. A personalidade da coleção fica por conta da base das peças 
compostas por perfis em tudo de aço com pinturas metalizadas, cujos ângulos 
remetem à forma e a disposição radial das folhas da Agave. Nas mesas de apoio 
e aparador a forma das hastes em aço fazem referência à forma longilínea das 
folhas da Agave. 

A combinação de madeira da base e das hastes metálicas traz sofisticação à 
peça.  A mesa de centro apresenta opção em tampo de vidro bronze.

agave

Mesa de apoio Agave 
M 40:065:125
Tampo 50cm x 50cm 
cinamomo e disco base 
jequitibá tingimento 
amêndoa
Base metal pintura rosé 
MT07

Dimensões:

A: 445mm
L: 400mm
P: 400mm

Mesa de apoio Agave 
P 40:064:122
Tampo 40cm x 40cm 
cinamomo e disco base 
jequitibá tingimento 
natural
Base metal pintura ouro 
branco MT04

Dimensões:

A: 505mm
L: 500mm
P: 500mm

Aparador de Sofá Agave 
40:063:128
Tampo 
cinamomo e disco base 
jequitibá tingimento natural
Base metal pintura ouro 
branco MT04

Dimensões:

A: 601mm
L: 500mm
P: 1800mm

Mesa de centro Agave 
40:066:132
Vidro bronze diâmetro 120cm
Base em metal pintura rosé MT07

Dimensões:

A: 320mm
D: 1000mm ou 1200mm



Aparador 40:050:S16C

Mesa Lateral 40:049:S11C

Mesa Centro 40:048:S11C 

Tampo em mdf 50mm com lâmina de madeira cinamomo com tingimento amêndoa

Pintura base: cor 114(cinza)



safira 
complementos

safira complementos
Composta por aparador e mesas de centro componíveis a linha Safira se 
completa ao ambiente moderno e sofisticado. As formas geométricas nos 
pés e o equilíbrio com o tampo destacam a peça em um visual moderno 
e leve com um conceito original. Peça assinada pela Daniela Ferro da Asa 
design com exclusividade para a linha Vivant. 

Descrição Técnica:
Base em tubo de aço com pintura automotiva, podendo-se utilizar 
qualquer opção da cartela de cores. Tampo em mdf com espessura de 
50mm, pintado nas laterais e com tampo em lâmina de cinamomo na cor 
amêndoa. O tampo pode também ser todo pintado com vidro sobreposto 
na espessura total de 29mm.

Dimensões Aparador:

A: 750mm
L: 1600mm
C: 460mm

Dimensões Mesa 
de Centro baixa:

A: 300mm
L: 1600mm
C: 600mm

Dimensões Mesa de Centro 
alta ou lateral:

A: 470mm
L: 1100mm
C: 470mm


