fale
conosco

decoração
Os quadros são elementos
decorativos e ajudam a
tornar um ambiente
visivelmente confortável e
marcam a identidade do
local. Podem ser gravuras,
fotos ou desenhos. Para
facilitar sua escolha, a
distribuição e valorização da
obra no ambiente ajudam
bastante, resultando em um
conjunto bonito e
harmônico.

planejados

o melhor custo benefício do mercado.

01 - Dormitório planejado inspirado nas rochas vulcânicas, o padrão busca elementos simples e 02 - Cozinha planejada em tons que representam a vida ao ar livre nos remete ao olhar sensível de se
rústico. Trazendo momentos de reconexão e acolhimento para o ambiente de forma simples.
reconectar com a natureza e com nós mesmos. A cor Verde Floresta é vibrante e harmônica, feito para
pessoas que amam ser originais.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Compromisso, pontualidade e respeito com vocês nossos clientes
Pós venda, manutenção para o dia a dia do seu planejado.
Prossionais experientes em constantes treinamentos pela Inusittá.

Móveis Planejados
AMBIENTES PLANEJADOS

para todos os ambientes

Ÿ
Ÿ

Toda etapa da sua compra com nossos prossionais, não terceirizamos montagem, entrega ou
assistência técnica.
Um dos maiores parques fabris de móveis planejados da América Latina.

à vista

em 10X

ou em até

de desconto

de desconto

com entrada
para 60 dias

25% 15% 18 X

estofados

traga seu
orçamento.

para cada modelo, opções em tecidos, cores e tamanhos.

03 - Sofá reclinável de COURO legítimo, módulos com mecanismo elétrico ativado por sistema 04 - Sofá reclinável de COURO legítimo, módulos elétricos com acionamento TOUCH, encosto manual
sensível ao toque, encosto de cabeça com ajuste de recline com catraca blindada em 12 estágios. em catraca blindada em 7 estágios. Essa é uma oportunidade única para explorar e usufruir o mais renado
Tecnologia e design Italiano. Um dos sofás mais confortáveis do mundo foi desenvolvido design Italiano.
especialmente para pessoas exigentes, que não abre mão de conforto e modernidade.

De: 7.515,00
Por: 4.990,00
10x

499,00

De: 5088,00

desconto

Por: 2300,00

33%

10x

230,00

desconto

54%

Sem entrada

Sem entrada

05 - Sofá de estar aprox. 2,40m, 100% em COURO na cor Sherwood Lugano, espuma de alta 06 - Sofá de estar aprox. 2,50m, possui o braço inclinado e a sua base de madeira exclusiva que garantem
resiliência HR, de extremo conforto e atemporal que combina com diversos ambientes deixando sua conforto e design para os gostos mais exigentes. Tecido Rubi 19 Mondrian.
casa mais moderna.
De: 7.139,00
Por: 4.400,00
10x

440,00

Sem entrada

desconto

38%

De: 6939,00
Por: 3980,00
10x

398,00

Sem entrada

desconto

42%

07 - Sofá de estar aprox. 2,64m, assento com molas, percintas Italianas, encosto e almofadas em bra 08 - Sofá de estar aprox 2,74m, assento com espumação SANKO e percintas Italianas que garantem mais
de silicone que garantem maior conforto. Um produto marcado por linhas retas que transferem a si conforto. Um produto que possui design delicado e minimalista.Tecido 497 e 494 cinza.
um caráter sóbrio e elegante. Tecido 262 cinza.

De: 4003,00
Por: 2990,00
10x 299,00

desconto

25%

Sem entrada

De: 2346,00
Por: 1990,00
10x 199,00

Sem entrada

desconto

15%

09 - Sofá aprox. 2,36m, estrutura maciça e almofadas em bras de silicone. Com linhas arredondadas 10 - Desenvolvido de forma minuciosa e com os detalhes de costura aparente no assento e encosto, este
nos assentos e braços, ele segue as formas orgânicas, uma tendência no design de estofados. Super estofado de estar aprox. 2,06m, estiliza qualquer ambiente de forma sutil e bem trabalhada. Vários tecidos.
contemporâneo e despojado.Tecido Siena Castor.

mais lançamentos, outras opções em cores e medidas visite nossa loja.
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De: 7079,00
Por: 4900,00
10x

490,00

desconto

30%

Sem entrada

11 - Sofá com sistema retrátil e elétrico, reclina manualmente, possui catraca blindada de 7 estágios,
ajuste de altura de encosto,assento molas pocket(240 molas po m²)e percintas Italianas que garantem
maior conforto.Charmoso, elegante e confortável!

12 - Sofá de estar aprox 2,40m, assento em molas, estrutura madeira maciça e detalhe madeirado nas
laterais, revestido no tecido 0210 bege. A beleza externa deste produto vem acompanhada de matérias
primas de qualidades internas, o que garantem o real conforto e o máximo de qualidade.

De: 4300,00
Por: 2950,00
10x

295,00

desconto

31%

Sem entrada

De: 4482,00
Por: 3200,00
10x

320,00

desconto

28%

Sem entrada

13 - Sofá de estar aprox 2,38m, bipartido, assento em molas ensacadas. Seu design delicado e as
almofadas o deixam com um toque de muita elegância. Super confortável! Cast-marron.

14 - Sinônimo de elegância, o sofá de 3 lugares botonê, estrutura maciça e persinta elástica o torna
extremamente versátil. Ambientes clássicos, modernos, vintage, até mesmo o estilo industrial podem
contar com essa peça que combina conforto e beleza. Veludo Olinda.2 lugares opcional.

De: 7846,00
Por: 4990,00
10x

499,00

desconto

36%

Sem entrada

15 - Estilo contemporâneo de linhas retas, volumes estreitos, pés altos metalizados, composição de
texturas e com chaise xa, este produto se tornou versátil, adaptando-se a espaços amplos e
estreitos. Uma composição visual única e marcante!

16 - Sofá modulado com chaise aprox. 3,00m, braços slin, pés metalizados, design diferenciado, estrutura
maciça e almofadas em bras de silicone proporcionam maior conforto e agrega em sua sala de estar.
Tecido 1935 Bege.

17 - Imponente e muito confortável, este sofá possui almofadas de encosto soltas, detalhes nos
braços e costas, ideal para quem procura um modelo para dividir ambientes. Também possui uma
chaise que pode ser usada como canto.

23 - Sofá de estar, molas pocket no assento (240 molas por m²) estrutura maciça, espumação SANKO e
almofadas em bra de silicone, detalhe madeirado com espaço para tomada, assento com percintas
Italianas para melhor conforto. Um produto que transparece elegância e chama atenção no ambiente.
Diversas modulações.
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produtos exclusivos, tendências do mercado, design diferenciado e sofisticado. venha conferir!

De: 5684,00
Por: 4400,00
10x

440,00

Sem entrada

De: 5659,00

desconto

Por: 3850,00

22%

10x 385,00

Sem entrada

19 - Sofá de estar aprox. 1,80x2,20m, assento com percintas elásticas resistentes, sosticado e com
um design moderno e inovador. O divã faz com que ele que mais imponente. Tab. lV várias cores.

De: 4780,00
Por: 3290,00
10x

329,00

desconto

31%

20 - Sofá retrátil e reclinável aprox. 2,90m, com catraca blindada em 7 estágios, estrutura maciça, apoio de
braço e encosto em bras de silicone, possui assento extensivo com molas pocket ensacadas. Super
confortável! Vários tecidos.

desconto

31%

Sem entrada

21 - Sofá retrátil e reclinável aprox. 2,10m, com catraca blindada em 7 estágios, estrutura maciça,
encosto em bras de silicone, possui assento extensivo com molas pocket ensacadas. Super
confortável! Vários tecidos.

22 - Sofá em módulos, estrutura maciça, encosto de bras de silicone, design minimalista com muita
criatividade, é possível montar e remontar de diversas formas, readaptando e inserindo a peça novamente
na decoração de acordo com as suas necessidades.

18 - Sofá de estar, molas no assento, estrutura maciça, espumação SANKO, e almofada em bra de silicone, detalhe madeirado, assento com percintas Italianas para melhor conforto. Um produto que transparece
elegância e chama atenção no ambiente. Diversas modulações.

homes

opções variadas em tons de laca ou lâminas de madeira, tamanhos variados com ou sem painel.

traga seu
orçamento.

De: 4820,00
Por: 2990,00
10x

299,00

Sem entrada

desconto

37%

24 - Home com módulo em lâmina natural de madeira, iluminação em led, gavetões com
corrediças telescópicas, prateleiras com estrutura em aço. Seu design industrial e moderno
combina com plantas, deixando o ambiente harmonioso.

25 - Home 2,20m em lâmina natural de madeira cinamomo, iluminação em led, rodízio de gel, gavetas
com frente laca off white e corrediças telescópicas. Moderno e luxuoso para sua casa, qualidade em
todos os detalhes.

produtos exclusivos, tendências do mercado, design diferenciado e sofisticado.

05

De: 3313,00

De: 4467,00

Por: 2300,00

Por: 3200,00
10x

10x

320,00

230,00

desconto

30%

Sem entrada

Sem entrada

desconto

28%

26 - Home 2,20m com led, gavetas chanfradas e laqueadas em off white, lâmina natural de madeira
Imbuia. Um móvel essencial para transformar seu ambiente e deixá-lo muito mais funcional.

27 - Home com painel 2,20m, madeira laminada na cor imbuia Bianchi, portas corrediças e
gavetas internas. Alto padrão de qualidade e elegância.
28 - Painel para TV 1,80m revestido em BP, que possui duas portas basculantes, nichos para
eletrônicos e prateleira para objetos decorativos. Desenvolvido para atender as necessidades da
maioria das pessoas, oferecendo muita funcionalidade com um visual moderno. Nat/Off White.
De: 2032,00
Por: 1390,00
10x

139,00

desconto

31%

Sem entrada

poltronas

tamanhos variados, tecidos diversos, bases em madeira, cromado, alumínio.
De: 2069,00

De: 1346,00

Por: 1490,00

Por: 990,00

10x 149,00

10x 99,00

Sem entrada

desconto

26%

Sem entrada

desconto

27%
34 - Poltrona decorativa, estrutura maciça e encosto de
bras de silicone, sem exageros em seus traços, tornando
uma peça que se encaixa perfeitamente na sala, no hall ou
até mesmo no quarto. Moderna e confortável. Tecido
3006 bege e 3008 cinza. Mínimo 2 peças.

30 - Além do sistema reclinável elétrico do encosto e do apoio de pés, apoio
de braço em bras de silicone, espumação de alta resiliência HR e
acionamento TOUCH SCREEN, esta poltrona 100% em COURO, conta
também com ajuste independente do apoio de cabeça, perfeito para salas de
TV. Uma opção ideal para você chegar em casa depois do trabalho e relaxar
confortavelmente.

31 - Poltrona decorativa de 1 lugar, estrutura maciça e
encosto com bras de silicone, detalhe da manta com
pespontos verticais nos braços. Um produto capaz de
levar beleza, conforto e estilo para a decoração de um
ambiente. Tecido Sat Tabaco. Mínimo 2 peças. 2 lugares
opcional.
De: 4370,00
Por: 3300,00
10x 330,00

Por: 1300,00
10x 130,00

Sem entrada

desconto

29%
32 - Poltrona decorativa com base em aço carbono. Sua
estrutura é arredondada e possui pespontos formando
gomos nas costas e laterais. Combinações que criou um
design único e carregado de imponência. Tec Borgo
Cinza. Mínimo 2 peças.
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24%

Sem entrada

De: 1283,00
De: 1850,00

desconto

Por: 990,00
10x

99,00

Sem entrada

desconto

22%
33 - Poltrona estofada com estrutura maciça, no tec 1000/1001. Uma
poltrona bem escolhida é capaz de injetar ousadia ou elegância em qualquer
espaço. Mínimo 2 peças.

29 - Poltrona com mecanismo reclinável e elétrico com
acionamento TOUCH SCREEN, estrutura em madeira
maciça,revestida no tecido 2495C1 marrom claro. Uma
ótima escolha pra quem busca conforto e praticidade!

descontos especiais à vista consulte nosso gerente. financiamos em até 24 vezes.

35 - Exclusividade é a palavra-chave desta poltrona. Cheia de
personalidade, graças a sua base em aço e seu tecido nobre. Ideal
para criar decorações elogiáveis e únicas.

36 - Poltrona decorativa, estrutura em aço carbono maciço,
revestimento inferior e traseiro em COURO hibrido
marrom. Tec. 003bege. Um produto que completa o
ambiente com seu design moderno. Mínimo 2 peças.

37 - Poltrona estofada, com estrutura e braço em madeira
maciça, com seu design arredondado e ajuste ergonômico,
são perfeitas para deixar qualquer ambiente mais convidativo.

38 - Poltrona com a base em madeira maciça TAUARI, design
sosticado e seus tecidos nobres são as marcas registradas deste
produto.

39 - Poltrona com base em madeira maciça TAUARI,
confortável e imponente. Sua construção é forte e seu design
é irreverente, uma peça que une o melhor de tradição e
inovação.

40 - Conjunto de poltronas de uma beleza clássica, design
funcional e sosticado. Seu acabamento torneado e seu tecido
oral complementam sua elegância e conforto.

complementos
Poltrona
De: 3275,00
Por: 1925,00
10x 192,50

traga seu
orçamento.

Mesa de centro

desconto

41%

Sem entrada

De: 1612,00
Por: 890,00
10x

89,00

Sem entrada

desconto

44%

40.1 - Leveza do desenho alinhado com o uso do metal, detalhes
que valorizam esse conjunto de estar da RUDNICK. Preto fsMetal Pto/4f Bege. Poltrona mínimo 2 peças. Mesa
centro,Aparador e Home opcionais.
De: 708,00
Por: 498,00
10x

variações em tons de madeiras, laca, tamanhos e materiais como alumínio,
aço pintado, cromado e escovado.

49,80

41 - Recamier com botonê no assento, pés de metal e detalhes
arredondados trazem ainda mais aconchego na peça.

desconto

De: 1129,00

29%

Por: 490,00

Sem entrada

10x

49,00

Sem entrada

43 - Varanda, bar, amplos espaços, a banqueta proporciona o
merecido momento de descontração e relaxamento,
harmonizando perfeitamente com qualquer ambiente.
Cinamomo/Linho Bege 47. Valor unitário, buffet e bistrô opcionais.

42 - Os puffs são muito versáteis e funcionais que se
adequam a qualquer espaço e ambiente de uma decoração,
por isso são muito utilizados na otimização de diversos
cômodos.

desconto

56%

44 - Banqueta com estrutura em aço e que possui estilo retrô, ideal
para ambientes internos ou áreas externas cobertas. Por ser
empilhável, auxiliam na otimização de espaço quando não está em
uso. Várias cores. Valor unitário e mínimo 3 peças.

45 - Aparador com estrutura laqueada, 4 gavetões com
corrediças telescópicas, puxadores e haste lateral de aço
carbono e base em madeira maciça TAUARI. Diferentes
cômodos da casa podem receber com alegria e harmonia a
chegada desse móvel.

uma grande diversidade de modelos, cores e tamanhos para atender a sua necessidade.
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54 - Mesa auxiliar, madeira maciça JEQUITIBÁ, acabamento
envelhecido com base torneada e entalhes personalizados.
Invista em peças chave na hora de ambientar cada cantinho
de sua casa.

53 - Muito mais que uma peça decorativa, o cabideiro em madeira
maciça TAUARI é a peça que vai transformar seu ambiente com
personalidade, utilidade e sosticação!

48 - Buffet com porta de correr com tela sextavada e duas
gavetas com corrediças telescópicas, estrutura em madeira
maciça. Mel-ferro preto. Design moderno, sosticado e
diferenciado.

50 - Mancebo com estrutura metálica, penduradores de madeira
maciça, revisteiro em couro sintético e espelho ajustável. Produto
que não só garante ordem como ajuda a complementar o décor
com seus padrões versáteis.

51 - Cristaleira com espelho e amortecedor nas portas de
vidro, iluminação em led, bivolt e pés curvados, madeira
maciça TAUARI, com acabamento laqueado ou madeirado. É
um modelo clássico, ideal para armazenar as louças, cristais e
objetos da família.

De: 1778,00
Por: 1290,00
10x

129,00

Sem entrada

desconto

27%
52 - Cômoda bombê laca off white com tampo laminado
imbuia. Esse móvel é essencial para ajudar na organização do
espaço e também para dar um plus na decoração.

De: 2111,00
Por: 1200,00
10x

120,00

desconto

43%

Sem entrada

55 - Mesa de centro confeccionada em MDF laqueado ou revestido com lâmina natural de madeira.
Possui formato disforme que possibilita estimular a criatividade na hora da composição. Geralmente
serve de apoio para diferentes objetos.

47 - Versátil e prático, o aparador 1,60m da RUDNICK é uma combinação entre o metal cobre e a
madeira maciça amêndoa, juntamente com detalhes de recouro e laca off white. Mesas,banco, quadro e
luminária opcionais.

De: 2077,00
Por: 1350,00
10x

135,00

desconto

35%

Sem entrada

49 - Os espelhos possuem base de MDF laqueado. Há dois penduradores na face posterior,
permitindo que os espelhos sejam instalados na vertical ou na horizontal.ideal para qualquer
ambiente, perfeito para um hall de entrada.
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46 - Possibilidade de uso como aparador ou carrinho de mesa, este produto da RUDNICK, com design
minimalista e muitos detalhes como espelho, laca off white, metal cobre, lâmina de madeira, bordas
chanfradas, rodízios, é o produto que não pode faltar na sua casa. Cor natural. Biombo, espelho e luminária
opcionais.

produtos exclusivos, tendências do mercado, design diferenciado e sofisticado.

escritório
De: 1580,00
Por: 790,00
10x

79,00

traga seu
orçamento.

diversidade de modelos e estilos conforme o seu gosto.

De: 2120,00

desconto

Por: 890,00

50%

10x

89,00

Sem entrada

Sem entrada

desconto

58%
De: 4754,00
Por: 1990,00
10x

199,00

desconto

56%

Sem entrada

56 - Conjunto de 3 estantes, modelos vazados e versáteis, são muito usadas nas decorações como
divisor de espaço. Possui a coluna e os pés de aço preto e prateleiras 15mm revestido em BP na cor
Málaga. Foto ilustrativa. Valor unitário.
57 - Mesa para escritório 1,37x60 com os pés em aço pintado de preto, e o tampo de 30mm
madeirado em BP na cor Málaga super resistente a riscos, cria um ambiente cheio de harmonização.

sala de jantar

59 - Este efeito canelado na base é produzido com peças de madeira
maciça que recebem pintura em microtextura, cristal tonalizado em laca
com tecnologia LOW IRON, o que confere muita personalidade,
sosticação e elegância ao produto. Para acompanhar a mesa, foram
escolhidas as mais que autênticas e belas cadeiras.

58 - Conjunto para escritório com mesa, estante e gaveteiro, mesa para escritório 1,50x90, modelo que
combina o tampo de 30mm madeirado em BP cor Itapuã super resistente a riscos, com pés em aço preto.
Estante 2,21x74 com 12 vãos+gaveteiro,combinação que traz um ar moderno para o seu ambiente. Foto
ilustrativa.

variedades em madeira, vidro, laca, tecidos, estampas, tamanhos e números de acentos.

60 - Sabendo que alguns estilos de decoração pedem tons claros,
apresentamos um novo acabamento, O Ash Névoa! Um tom de madeira
mais claro, numa proposta moderna, que harmoniza com sucesso tanto
com cores escuras quanto com cores neutras. Corte de madeira é feito com
tecnologia CNC de usinagem que proporciona precisão nos cortes e
encaixes perfeitos.

De: 1410,00
Por: 998,00
10x

99,80

desconto

61 - Cadeira que se destacou na nova coleção Despertar, participou da feira
ICFF em Nova York em Maio de 2022. Uma peça de grande conforto, com
assento generoso e encosto que acolhe. Tem contornos bem desenhados e
acabamentos renados que garantem a melhor ergonomia, leveza e estilo
próprio na sala de jantar.

desconto

29% 29%

Sem entrada

62 - Mesa de jantar 8 lugares, estrutura maciça e torneada, com
acabamento madeirado ou laqueado. Seu incrível acabamento faz dela
um produto de alta classe que vai deixar seu ambiente ainda mais
moderno e bem decorado.

65 - Mesa de jantar 1,18m com base e tampo em lâminas natural de
madeira, sapatas reguladoras. O modelo redondo é ideal para
pequenos espaços, possui um formato acolhedor e ideal para boas
conversas. Cadeiras opcionais.

64 - A mesa de jantar é confeccionada em MDF laqueado ou revestido com lâmina natural de madeira.
Possui detalhe em aço carbono em sua base e há opção de vidro sobreposto ao tampo. Design orgânico que
facilita a composição com outros itens no ambiente. Belíssima!

De: 6954,00
Por: 4900,00
10x

490,00

Sem entrada

73 -Mesa de jantar 6 lugares 1,80x90m com tampo laqueado e vidro
sobreposto off white, base confeccionada em lâmina de madeira natural.
Cadeiras em tela sextavada no encosto e estrutura madeira maciça.
Cinamomo-Ting. Design único e atemporal, que vai agregar ainda mais
beleza ao seu espaço!

63 - Mesa de jantar com tampo e vidro sobreposto em laca off white, base em pintura microtextura. Poltronas
com base em aço carbono. Uma sala ideal para abrilhantar seus momentos em família, compondo seu lar com
muito mais estilo e contemporaneidade.

segurança, pontualidade e qualidade você encontra na modular interiores.

09

De: 13916,00
Por: 6900,00
10x

690,00

desconto

50%

Sem entrada

67 - Mesa de jantar 2,19x1,10m RUDNICK com 8 cadeiras.Um elegante e descontraído jogo de tubos
cobres metálicos entrelaçados formam a base da mesa. Com vidro off white sobreposto no tampo, deixa
seu design ainda mais contemporâneo. Buffet, espelho e luminária opcionais.

De: 3980,00
Por: 3490,00
10x 349,00

De: 6147,00

desconto

Por: 4980,00

12%

10x 498,00

Sem entrada

Por: 2990,00
10x

299,00

desconto

19%

Sem entrada

66 - Mesa de jantar1,50x1,50m, tampo em MDF com 25mm espessura, vidro sobreposto e base em
MDF, lâmina de Cinamomo.Com fortes inspirações na decoração contemporânea, esta sala alia design
com a funcionalidade. Cadeiras opcionais.

De: 3603,00

74 - Em madeira JEQUITIBÁ, acabamento envelhecido e tampo reversível, esta mesa de jogos possui
base torneada e maciça, 6 gavetas e 6 lugares, tabuleiro de xadrez gravado a laser. Revestido em feltro
verde, vermelho ou em madeira. Possui medidas ociais. Uma boa opção para se divertir com a
família e os amigos nos nais de semana.

69 - Mesa de jantar 1,50x1,50m com 8 cadeiras estofadas no bege 21C, base confeccionada em MDF
e lâmina natural imbuia com aplique em laca, tampo e vidro sobreposto em off white. Essa
combinação é ideal para refeições especiais, com toda a família.

De: 4773,00

desconto

Por: 3950,00

17%

10x 395,00

desconto

16%

Sem entrada

Sem entrada

68 - Mesa de jantar 1,80x1,00m, composta por tampo laqueado cinza em MDF de 80mm de espessura e
vidro sobreposto, base laqueada cinza em madeira maciça TAUARI. Sosticação com um toque
descontraído! Cadeiras e poltronas opcionais.

70 - Mesa de jantar 1,80x1,00m com 6 cadeiras estofadas no vel 09 bege, base em madeira maciça
TAUARI, reforço estrutural , tampo laqueado e vidro sobreposto no off white. Um ambiente elegante
e moderno.

71 - Mesa de jantar
1,20x90m com 4 cadeiras
estofadas no tecido linho
bege , madeira laminada e
maciça.
Contemporânea, elegante
e uma boa alternativa para
ambientes menores.
Imbuia mel.
De: 3533,00
Por: 2600,00
10x

260,00

desconto

72 - Mesa de jantar
1,40x90m com 4
cadeiras estofadas no Vel
09 bege. Tampo da mesa
e vidro sobreposto off
whitte, base em madeira
maciça. Com casas e
apartamento cada vez
menores este produto é
bem usado devido seu
tamanho reduzido.

26%

De: 3396,00

Sem entrada

Por: 2700,00
10x

270,00

Sem entrada
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uma grande diversidade de modelos, cores e tamanhos para atender a sua necessidade.

desconto

20%

De: 2022,00
Por: 1590,00
10x

159,00

desconto

21%

Sem entrada

De: 3007,00
Por: 1990,00
10x

199,00

desconto

33%

Sem entrada

75 -Buffet 1,60m RUDNICK, tampo em MDF com pintura UV, chanfrado, porta detalhe usinado,
pés em madeira maciça na cor avelã e frentes em laca off white. Moderno e funcional. Espelho e vaso
opcionais.

área externa
De: 4832,00
Por: 3950,00
10x

395,00

76 - Destaque para este buffet 2,20m RUDNICK, base em aço carbono preto e acabamento 100%
laqueado preto. Uma peça clean e minimalista, muito útil para guardar louças e objetos.

traga seu
orçamento.

produtos com design sofisticado, moderno e descontraído.

desconto

18%

Sem entrada

77 - Sofá de 3 lugares para área externa, com cooler, bra sintética marrom e tecido impermeável
listrado de marrom. Desfrute de momentos saudáveis, relaxantes e prazerosos ao ar livre. Sofá de 1
e 2 lugares e mesa opcionais.

78 - Conjunto todo trabalhado na bra sintética, bases no aço carbono e tecido impermeável. Produtos
que não podem faltar em uma área externa e interna e este espaço da casa precisa ser aconchegante e
especial.

De: 6655,00
Por: 3990,00
10x

399,00

desconto

40%

Sem entrada

79 - Pensar nos detalhes desse ambiente na hora de construir ou reformar é tão importante quanto
pensar em todos os cômodos da casa. Este conjunto para área externa ou interna traz a mesa com
tampo giratório em madeira maciça ripada, cadeiras em aço carbono e cordas náuticas.

colchões
De: 3321,00
Por: 1990,00
10x

199,00

80 - Mesa 2,00m com 2 bancos, tampo em madeira maciça castanho e imunizada, com expessura de 5cm
e estrutura em aço carbono preto. Um produto para integrar sua área externa ou para fazer parte de
outros projetos pessoais da sua residência. Cadeiras opcionais.

diversos tipos de espuma para todos os tipos de necessidade.

desconto

40%

Sem entrada

De: 2781,00
Por: 1980,00
10x

198,00

desconto

28%

Sem entrada

83 - Colchão 1,38x28m de molas superlastic, malha jacguard
black, espuma AG Foam D80, suporta até 120kg por pessoa, com
box black 138x24 pé madeira. Excelente custo benefício com a
qualidade de quem faz o colchão! Cor: Marm

84 - Colchão 1,38X25m branco, neste produto você encontra
espuma D33, pillow top duplo em visco elástica e malha nas duas
faces. Box opcional.

De: 2281,00
Por: 1590,00
10x 159,00

Sem entrada

desconto

30%

85 - Colchão 1,38X25m é produzido com molas ensacadas
individualmente, o que absorve melhor as curvas do corpo
respeitando sua anatomia e também elimina balanços indesejáveis.
Camada de conforto em espuma D33 e de suporte AG 65,
suporta até 120kg por pessoa. Branco com Cinza. Box opcional.

projetos para todos os ambientes de sua casa em decoração, móveis e planejados.
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De: 6796,00
Por: 3900,00
10x

390,00

desconto

42%

Sem entrada

81 - Cochão de casal, molas ensacadas de máxima resiliência, látex em gel, camada de espuma
ultrasoft Foam, nível de conforto macio, tecido linho bege, dupla camada de molas, reforço nas
laterais e no terço central. Selo norte americano de quiropraxia que alinha perfeitamente a coluna e
tecnologia TURN FREE que elimina rotações mensais. Este produto combina materiais nobres e
tecnologia diferenciada, proporcionando conforto excepcional e relaxamento profundo.

dormitórios

82 - Colchão 1,58x32m de molas ensacadas, malha soft branco elegance, suporta até 150kg por pessoa ,
com 2 box 79x28 pé madeira. Tecnologia que te renova a cada dia, com o exclusivo sistema de controle de
temperatura AIR MESH, que mantém o colchão sempre ventilado e agradável.

variedade de modelos que se adequam a cada estilo e necessidade.

De: 1098,00
Por: 890,00
10x

89,00

Sem entrada

desconto

18%
86 - Sosticadas, as cabeceiras estofadas 1,58m, ancoram a decoração
do quarto. Em qualquer cor e estilo as peças em botonês, estão apenas
esperando para fazer parte de sua casa. Várias cores.

92 - Trazendo a força da madeira maciça e a delicadeza da
telinha em bra natural, este dormitório contemporâneo é
perfeito para relaxar, ler ou ver aquele lme que você tanto
gosta.

91 - Dormitório que traz toda a qualidade no acabamento superior,
tecnologia e produção manual costumeira de nossos produtos
aliada a linhas de muito requinte e elegância. Estes produtos
agregam a leveza dos entalhes e a beleza de seu dormitório. A
cabeceira com seu design e estilo clássico, marcada por um trabalho
de capitonê ou strass torna-se a protagonista do ambiente.
De: 2839,00
Por: 1290,00
10x

129,00

desconto

54%

Sem entrada

90 - Dormitório com estrutura em madeira maciça e painel revestido
com lâmina natural de madeira ou laqueado. Detalhe frisado no painel
da cabeceira que elevam os padrões de aconchego e elegância.

93 - Dormitório com estrutura em madeira maciça, painel
revestido com lamina natural de madeira e com aplicação
estofada. O botonê do painel levou mais opulência para o
ambiente.

88 - Cabeceira 1,75x1,10m com seu design que abraça a cama box.
Toda estofada no bege 2050 trazendo conforto e um toque
romântico para o ambiente. Cama e decorações opcionais.

De: 2740,00
Por: 2150,00
10x

215,00

desconto

21%

Sem entrada

89 - Dormitório em madeira maciça, sosticado e elegante com detalhes em ratan. Produtos que
compõem perfeitamente o ambiente no estilo clássico deixando sua casa aconchegante e moderna!

Rua Marechal Floriano
Peixoto, 302, Pontilhão
Barbacena - MG.
Estacionamento próprio. (atrás da loja)
www.modularinteriores.com
32 3333 4941

87 - Roupeiro 6 portas na cor Ipê rustic com laca off White vai complementar o seu quarto com bom gosto
e qualidade, possui 8 gavetas internas e prateleiras, amplo espaço interno para uma melhor organização e
um belo design para o seu quarto, contendo modernidade e sosticação. Cama, criados, poltrona, mesa
opcionais.

Regulamento da promoção: Os preços anunciados são válidos somente para o Feirão que vai de 25/07 a 25/08/2022 ou enquanto durar o
estoque. O plano de 10x é com entrada para 30 dias no cheque ou cartão conforme o vencimento da fatura do cliente. Se o cliente optar por
boleto, os preços serão de acordo com os valores da etiqueta da loja. Outros produtos em loja seguem etiquetas com outros planos de
pagamento. Descontos anunciados referem-se à diferença do plano de 12X e para alguns produtos pela diferença do plano de 24x para o plano
descrito na revista. Pode haver produto com 1 unidade e nem todos poderão ser encomendados com os preços anunciados. Fotos
meramente ilustrativas. Os objetos de decorações não fazem parte dos preços anunciados. Toda vez que um produto aparecer com a palavra
opcional signica que o preço não está incluso. Os preços anunciados são das cores, tecidos e tamanhos indicados nas descrições. Em alguns
produtos, outros tamanhos, cores e tecidos podem ser encomendados conforme tabela de nossos fornecedores. Vendas acima de 40 km da
loja terão valor adicional para cobrir despesas com frete, montagem e possível assistência técnica. Crédito sujeito a aprovação. Eventuais erros
nas postagens tem o direito de reticação. Não jogue este folheto em vias públicas.

