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Agogô
Luminárias em latão, cobre ou alumínio.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.

Agogô pe
Pendente
Fio de tecido cinza e canopla branca.
Refletor  - ø 15 cm x h 20 cm
P421 latão polido, escovado ou envelhecido 
P422 cobre polido ou escovado
P423 alumínio escovado 
P424 alumínio pintado branco, preto e corten

 alumínio escovado        latão escovado             latão polido              cobre polido              cobre escovado        latão envelhecido        alumínio pintado

Agogô ab
Abajur
Refletor - ø 15 cm x h 61 cm
A731 latão polido, escovado ou envelhecido 
A732 cobre polido ou escovado 
A733 alumínio pintado branco, preto e corten

Agogô co
Coluna
Refletor - ø 15 cm x h 140 cm
C231 latão polido, escovado ou envelhecido
C232 cobre polido ou escovado 
C233 alumínio pintado branco, preto e corten

projeto - Arq. Vivi Cirello
foto - Lufe Gomes
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Apollo A15

Base em freijó*maciço.
Cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Cúpula ø 28 cm x h 38 cm 
Altura - 70 cm x ø 30 cm

*Freijó ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
características naturais do material.
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Araucária
Pendente em metal e vidro cristal ou leitoso.
Uma haste horizontal fixa.
ø vidro 15 cm 
Lâmpada - E27 -  2 x led bolinha.

Araucária 1M  
Comp 1m x h 66cm
P981m      latão polido , escovado ou envelhecido 
P981ma     aço branco, preto ou corten

Araucária 1 G  
Comp 1,40m x h 66cm    
P981g       latão polido , escovado ou envelhecido 
P981ga     aço branco, preto ou corten
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Araucária
Pendente em metal e vidro cristal ou leitoso.
Duas hastes horizontais ( rotação de 10 graus ).
ø vidro 15 cm 
Lâmpada - E27 -  4 x led bolinha.

Araucária 2 M
Comp 1m x h 66cm  
P982m     latão polido , escovado ou envelhecido 
P982ma    aço branco, preto ou corten

Araucária 2 G 
Comp 1,40m x h 66cm 
P982g      latão polido , escovado ou envelhecido 
P982ga    aço branco, preto ou corten
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Araucária
Pendente em metal e vidro cristal ou leitoso.
Comp 1,40m x h 66cm
ø vidro 15 cm
Três hastes horizontais ( rotação de 10 graus )
Lâmpada - 6 x E27 - led bolinha.

Araucária 3  P983  latão polido , escovado ou envelhecido 
Araucária 3  P983a  aço branco, preto ou corten
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Araucária Wood 1
Pendente em metal e madeira
1 braço
Lâmpada - 2 x E27 - led bolinha.

Comp 1,70m x h 66cm
P981wg  latão escovado ou envelhecido 
P981wga  aço branco, preto ou corten

Comp 1,30m x h 66cm
P981wm  latão escovado ou envelhecido 
P981wma  aço branco, preto ou corten

Araucária Wood 2
Pendente em metal e madeira
2 braços
Lâmpada - 4 x E27 - led bolinha.

Comp 1,70m x h 66cm
P982wg  latão escovado ou envelhecido 
P982wga  aço branco, preto ou corten

Comp 1,30m x h 66cm
P982wm  latão escovado ou envelhecido 
P982wma  aço branco, preto ou corten
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Araucária Wood 3
Pendente em metal e madeira
Comp 1,70m x h 66cm
Três hastes horizontais ( rotação de 10 graus )
Lâmpada - 6 x E27 - led bolinha.

P983w  latão escovado ou envelhecido 
P983wa  aço branco, preto ou corten
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Araucária Acril 1
Pendente em metal e acrílico fume transparente, fosco 
translúcido, vermelho transparente ou preto opaco.
1 braço
Lâmpada - 2 x E27 - led bolinha.

Comp 1,70m x h 66cm
P981cg  latão escovado ou envelhecido 
P981cga  aço branco, preto ou corten

Comp 1,30m x h 66cm
P981cm  latão escovado ou envelhecido 
P981cma  aço branco, preto ou corten
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Araucária Acril 2
Pendente em metal e acrílico fume transparente, fosco 
translúcido, vermelho transparente ou preto opaco.
2 braços
Lâmpada - 4 x E27 - led bolinha.

Comp 1,70m x h 66cm
P982cg  latão escovado ou envelhecido 
P982cga  aço branco, preto ou corten

Comp 1,30m x h 66cm
P982cm  latão escovado ou envelhecido 
P982cma  aço branco, preto ou corten
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Araucária Acril 3
Pendente em metal e acrílico fume transparente, fosco translúcido, 
vermelho transparente ou preto opaco.
Comp 1,70m x h 66cm
Três hastes horizontais ( rotação de 10 graus )
Lâmpada - 6 x E27 - led bolinha.

P983c  latão escovado (foto) ou envelhecido 
P983ca  aço branco, preto ou corten
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Arcobaleno G 
Arcobaleno 85 
Pendente com cúpula em material plástico texturizado 
reciclado.
Cartela de cores abaixo.
Com fechamento em policarbonato.
Lâmpada - 3 x E27 - mini twist ou led bulbo.

P641 cúpula - ø 70 cm x h 23cm  
P643 cúpula - ø  85 cm x h 33cm

branco, cinza, preto, amarelo cromo, cerâmica, azul real, verde limão e vinho.
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Arcobaleno
Pendentes com cúpula em material plástico texturizado reciclado.
Cartela de cores abaixo. Cor por fora e por dentro.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.

Arcobaleno  P372
Cúpula - ø 30 cm x h 23 cm

Arcobaleno  40  
P71  Cúpula - ø 40 cm x h 32cm

Arcobaleno  50 
P72  Cúpula - ø 50 cm x h 40 cm

Arcobaleno  60  
P73  Cúpula - ø 60 cm x h 48 cm

branco, cinza, preto, amarelo cromo, cerâmica, azul real, verde limão e vinho.
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Arcobaleno+ P371
Pendentes com cúpula em material plástico texturizado reciclado.
Detalhe sobe/desce em freijó.
Branco por dentro. Cores externas na cartela abaixo.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Cúpula - ø 30 cm x h 23 cm

branco, cinza, preto, amarelo cromo, cerâmica, azul real, verde limão e vinho.
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Astro 
Pendente com estrutura em metal com vidro canelado.
lâmpada - 1 x E27 
 
P740   Astro P       latão polido        L 20 cm X h 20 cm 
P741   Astro G      latão polido        L 28 cm X h 28 cm 
P742   Astro P       aço branco, preto e corten     L 20 cm X h 20 cm 
P743   Astro G      aço branco, preto e corten      L 28 cm X h 28 cm 
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Astro Pop 
Pendente com estrutura em metal e acrílico.
Dois acrílicos foscos e um colorido sendo:
vermelho transparente, verde jade translúcido, azul médio transpar-
ente, verde escuro transparente, fume transparente, preto opaco.
lâmpada - 1 x E27 
 
P744   Astro Pop P       latão polido, escovado ou envelhecido     
L 20 cm X h 20 cm 
P745   Astro Pop G      latão polido, escovado ou envelhecido     
L 28 cm X h 28 cm 
P746   Astro Pop P       aço branco, preto e corten     
L 20 cm X h 20 cm 
P747   Astro Pop G      aço branco, preto e corten     
L 28 cm X h 28 cm 
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Astro Pop Duplo
Pendente com estrutura em metal e acrílico.

versão azul : verde jade translúcido, azul médio 
transparente, verde escuro transparente, fosco.
versão vermelha : vermelho transparente, ver-
melho opaco, fosco, transparente e nude opaco.
versão neutra : fosco e transparente.
lâmpada - 1 x E27 
50 cm x h  40cm
 
P74a        aço branco, preto e corten 
P74l         latão polido, escovado ou envelhecido     
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Astro Quatro 
Pendente com estrutura em metal com vidro canelado.
Utiliza lâmpada 4 x E27 
P748a    metal pintado branco, preto ou corten  L 105 cm  X h 20 cm   
P748l     latão escovado ou envelhecido    L 105 cm  X h 20 cm
P749a    metal pintado branco, preto ou corten    L 125 cm  X h 28 cm (foto)  
P749l     latão escovado ou envelhecido    L 125 cm  X h 28 cm
  

Astro Quatro Pop 
Pendente com estrutura em metal com acrílico fosco.
Utiliza lâmpada 4 x E27 
P748pa    metal pintado branco, preto ou corten   L 105 cm  X h 20 cm   
P748pl     latão escovado ou envelhecido    L 105 cm  X h 20 cm
P749pa    metal pintado branco, preto ou corten     L 125 cm  X h 28 cm   
P749pl     latão escovado ou envelhecido    L 125 cm  X h 28 cm
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Astro Pop ar
Arandelas com estrutura em metal e acrílico nos acabamentos:
fosco, vermelho transparente, verde jade translúcido, azul médio transpar-
ente, verde escuro transparente,  fume transparente, preto opaco.

L 20 cm X prof 13 cm
1 x E27 bolinha led ou filamento  
Ar74pa   aço branco, preto ou corten
Ar74pl    latão escovado ou envelhecido   
        
L 28 cm X prof 13 cm
1 x E27 bulbo led ou filamento 
Ar75pa   aço branco, preto ou corten
Ar75pl    latão escovado ou envelhecido        
 

Astro ar
Arandelas com estrutura em metal e vidro canelado

L 20 cm X prof 13 cm
1 x E27 bolinha led ou filamento 
Ar74a   aço branco, preto ou corten            
Ar74l    latão escovado ou envelhecido            

L 28 cm X prof 13 cm
1 x E27 bulbo led ou filamento
Ar75a   aço branco, preto ou corten            
Ar75l    latão escovado ou envelhecido            
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Aura
Luminárias em metal e acrílico leitoso
Módulo de Led

abajur
Aura
L 32 cm x h 65 cm
A16a  aço branco, preto ou corten
A16l   latão polido, escovado ou envelhecido
Aura Piccola
L 20 cm x h 50 cm
A16pa  aço branco, preto ou corten
A16pl   latão polido, escovado ou envelhecido

Coluna
L 34 cm x h 140 cm
C51a  aço branco, preto ou corten
C51l   latão polido, escovado ou envelhecido
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Balla A30
Abajur em cumaru* maciço torneado e cúpula em algodão.
Cúpula ø 19 cm x h 36 cm
Altura total h 60cm
Lâmpada E27 - Led bulbo. 

*cumaru ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
características naturais do material.
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Balaio pe p 
Balaio pe m 
Balaio pe 85 

Pendente com cúpula em algodão.
Lâmpada - 3 x E27 - mini twist ou led 
bulbo.

Balaio pe p P03p - ø 55 cm x 30 cm  
Balaio pe m P03m - ø 70 cm x h 40 cm
Balaio pe 85 P03-85  - ø 85 cm x h 40 cm 

Balaio Short P051

Pendente com cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Cúpula - ø 33 cm x 35 cm
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Bamboula pe
Luminárias em latão natural e madeira carbonizada com técnica japonesa
Shou sugi ban.
Design Noemi Saga
Lâmpada - 1 x E27 - led bolinha.

P233T pendente triplo h 116 cm x prof 55 cm x comp 110 cm 
P2331 pendente simples h 46 cm x L refletor 55 cm
P2332 pendente simples h 66 cm x L refletor 55 cm
P2333 pendente simples h 96 cm x L refletor 55 cm
P2334 pendente simples h 116 cm x L refletor 55 cm

Bamboula ab
abajur
h 39 cm
A10 abajur
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Baypipe
Luminárias em latão polido, escovado ou envelhecido e refletor em 
alumínio branco ou preto.
Lâmpada - 5 x E27 - led bolinha.

Baypipe ar  Ar41  Arandela L 42 cm x h 80 cm   
Baypipe pe  P15    Pendente L 42 cm x comp 80 cm   
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Baobá
Base em freijó maciço*. Cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.

C19  coluna
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Altura - 160 cm
Cúpula - ø 48 cm x h 28 cm 

A84 abajur
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Altura - 73 cm
Cúpula - ø 38 cm x h 24 cm 

A84m abajur mini
Lâmpada - E14 - led

Altura - 38 cm
Cúpula – ø 18 cm x h 16 cm

*Freijó ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
caracteristicas naturais do material.
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BB8
Pendente com estrutura em metal. 
Comp 120 cm x H 32 cm x L 32 cm 
Utiliza lampada 8 x E27 -  led globo, decorativa de filamento ou bolinha.
 
P118l  Latão polido, escovado ou envelhecido 
P118a Alumínio/ aço branco, preto ou corten 
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BB5
Pendente com estrutura em metal. 
h 90 cm x L 44 cm (medidas já com lâmpadas globo) 
Utiliza lâmpada 5 x E27 - led globo, decorativa de filamento ou bolinha.
 
P115l Latão polido, escovado ou envelhecido   
P115a Alumínio/aço branco ou preto 

BBar
Arandela com estrutura em metal. 
ø 20cm x h 17cm 
Utiliza lâmpada 1 x E27 - led globo, decorativa de filamento ou bolinha.

Ar221l Latão polido, escovado ou envelhecido   
Ar221a Alumínio/aço branco ou preto 
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BB3ar
Arandela com estrutura em metal.
L 66 cm x h 107 cm x prof 27 cm 
Utiliza lâmpada 3 x E27 - led globo, decorativa de filamento ou bolinha.

Ar223l Latão polido, escovado ou envelhecido  
Ar223a Alumínio/ aço branco, preto ou corten 



Bob ab
Abajur em metal com cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bolinha.
Altura - 53 cm
Cúpula - ø 14 cm  x  h 20 cm

A571 base em latão cromado, polido ou envelhecido
A572 base em aço pintado branco, preto ou corten

projeto - Arq. Melina Romano
foto -Evelyn Muller

*Utilizamos cobre maciço e as soldas 
aparentam alguma diferenciação na 
cor. Isso não é considerada defeito de 
fabricação mas sim característica de 
produção.
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Bocaina P63

Pendente com cúpula de tecido ou cortiça.
Bolas em freijó* torneado.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Detalhe bolas - h 33cm
Cúpula - ø 40 cm x h 27 cm

*Freijó ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
caracteristicas naturais do material.



Brasília co C14
Coluna em freijó.*
Cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 -  mini twist ou led bulbo.
Altura - 175 cm
Cúpula - ø 44 cm x h 38 cm

*Freijó ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
caracteristicas naturais do material.

projeto - arq Gilson Freire e Apoena Parente
foto - Rogerio Neves
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Brasília ab A35
Abajur em freijó* com cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 -  mini twist ou led bulbo.
Altura - 67 cm
Cúpula - ø 38 cm x h 28 cm

Brasília Baby A71
Abajur em freijó* com cúpula de algodão.
Lâmpada - E14 - led bolinha.
Altura - 39 cm
Cúpula - ø 18 cm x h 16 cm

*Freijó ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
caracteristicas naturais do material.
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Linha de luminárias em metal para 3 lâmpadas. 
Montagem para lâmpada Globo
Lâmpada - 3 x E27 -  led globo ou filamento de carbono.
Montagem com vidro (cristal ou leitoso) 
Lâmpada - 3 x E27 - led bolinha.

Brotas 3
h 57 cm
Para lâmpadas Globo 
P443ll    latão polido, escovado ou envelhecido  
P443lc   cobre* polido ou escovado
P443la   aço pintado branco, preto ou corten
Com vidro cristal ou leitoso
P443vl  latão polido, escovado ou envelhecido  
P443vc  cobre* polido ou escovado
P443va  aço pintado branco, preto ou corten

*Utilizamos cobre maciço e as soldas 
aparentam alguma diferenciação na 
cor. Isso não é considerada defeito de 
fabricação mas sim característica de 
produção.



2019 | 35

Brotas Dupla Ar 

Arandela em metal.
Montagem para lâmpada Globo.
Lâmpada - 2 x E27 - led globo ou filamento de carbono.
Montagem com vidro (cristal ou leitoso) 
Lâmpada - 2 x E27 - led bolinha
h 55 cm

Para lâmpadas Globo 
Ar10ll   latão polido, escovado ou envelhecido  
Ar10lc   cobre* polido ou escovado
Ar10la   aço pintado branco, preto ou corten
Com vidro cristal ou leitoso
Ar10vl  latão polido, escovado ou envelhecido  
Ar10vc  cobre* polido ou escovado
Ar10va   aço pintado branco, preto ou corten

*Utilizamos cobre maciço e as soldas 
aparentam alguma diferenciação na 
cor. Isso não é considerada defeito de 
fabricação mas sim característica de 
produção.
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Brotas 5 reta 
comp 80 cm
Para 5 lâmpadas Globo. 
P445ll  latão polido, escovado ou envelhecido  
P445lc  cobre* polido ou escovado 
P445la  aço branco, preto ou corten
Para 5 vidros cristal ou leitoso
P445vl   latão polido, escovado ou envelhecido  
P445vc   cobre* polido ou escovado
P445va  aço branco, preto ou corten

Linha de luminárias em metal.
Montagem para lâmpada Globo.
Lâmpada - E27 -  led globo ou filamento de carbono.
Montagem com vidro (cristal ou leitoso) 
Lâmpada - E27 - led bolinha.

Brotas 7 
comp 110 cm
Para 7 lâmpadas Globo.
P447ll  latão polido, escovado ou envelhecido  
P447lc  cobre* polido ou escovado
P447la  aço branco, preto ou corten
Para 7 vidros cristal ou leitoso
P447vl   latão polido, escovado ou envelhecido  
P447vc   cobre* polido ou escovado
P447va  aço branco, preto ou corten

*Utilizamos cobre maciço e as soldas 
aparentam alguma diferenciação na 
cor. Isso não é considerada defeito de 
fabricação mas sim característica de 
produção.
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Brown3
Pendente com estrutura em metal e vidro leitoso ou cristal.
h  84 cm x L 40 cm 
Utiliza lâmpada E27 sendo: 3 bolinhas e 1 led globo ou decorativa de filamento.
 
P223l  toda latão polido, escovado ou envelhecido  
P223la estrutura latão polido, escovado ou envelhecido e refletores alumínio branco ou preto (foto)
P223a  alumínio/aço branco, preto ou corten
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Brown8
Pendente com estrutura em metal e vidro leitoso ou cristal
ø 130 cm x h 96 cm
Utiliza lâmpada E27 sendo: 8 bolinhas led e 4 led globo ou decorativa de filamento.
 .
P228l   toda latão polido (foto), escovado ou envelhecido
P228la estrutura latão polido, escovado ou envelhecido e refletores alumínio branco ou preto
P228a  toda alumínio/aço branco, preto ou corten
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Cacau 100%
Luminárias em metal e vidro leitoso soprado com técnica de Murano.
Lâmpada - Bipino G9 Led

Cacau 100%  pe
Pendente
comp  1,30 m x h 34cm
P302a  aço/alumínio branco, preto ou corten
P302l  latão natural, escovado ou envelhecido (foto)

Cacau 100%  ar1
arandela simples
Comp  H 23 m x L 11 cm 
AR302a   aço/alumínio branco, preto ou corten
AR302l    latão natural, escovado ou envelhecido 

Cacau 100%  ar2
Arandela dupla
Comp  H 63 m x L 12 cm  
AR303a  aço/alumínio branco, preto ou corten
AR303l  latão natural, escovado ou envelhecido

*O vidros apresentam irregularidades 
natural da técnica de sopro.
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Cacho 
Pendente com cúpulas de algodão ou cortiça.
Cúpula - ø 17 cm  x  h 20 cm
Lâmpada - E27 -  mini twist ou led bulbo

Cacho P023    3 cúpulas
Cacho P025    5 cúpulas 
Cacho P027    7 cúpulas
Cacho P0212  12 cúpulas

Projeto - Simples Arquitetura
Natalia Botelho e Paola Corteletti
Foto - Gustavo Xavier
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Cappello
Pendente em alúmínio branco/preto/marrom envelhecido.
ø 23 cm x h 17 cm
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.

Cappello P87a pendente alumínio  



2019 | 42

Chiara Onda
Chiara Básica
Pendente em alumínio, cobre ou latão.
Canopla no mesmo acabamento.
Fio de tecido cinza, marrom, vermelho ou preto.
Lâmpada - E27 -  led globo ou filamento de 
carbono.

Chiara Onda
P46c  latão ou cobre polido
P46a  alumínio escovado

Chiara Básica 
P47c  latão ou cobre polido
P47a  alumínio escovado

projeto - Arq. Mari Oglouyan
foto - Thiago Henrique da Silva
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Cork P40

Pendente com revestimento de cortiça marrom e 
detalhe em freijó.
Fechamento em policarbonato.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Cúpula - ø 30 cm
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Decô
Luminárias em metal e vidro leitoso fosco.
Lâmpada - Bipino G9 Led

Abajur 
L 34 cm x h 54 cm
A26a aço branco, preto ou corten
A26l  latão polido, escovado ou envelhecido
A26lm  latão polido, escovado ou envelhecido e base em 
mármore Nero

Coluna
L 34 cm x h 140 cm
C50a aço branco, preto ou corten
C50l latão polido, escovado ou envelhecido
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Delta Lisa  

Pendente com cúpula em algodão por dentro e por fora.
Copinho e canopla em latão polido.
Para lâmpada E27 – globo filamento de carbono ou led.
Delta lisa P1224   Pendente cúpula lisa ø 40cm.
Delta lisa    P1227   Pendente cúpula lisa ø 70cm.
 

Delta
Pendentes com detalhe em latão polido/escovado/envelhecido ou 
alumínio preto. 
Cúpula de fita de seda preta.
Para lâmpada - E27 - led globo ou filamento de carbono  
P12p  cúpula ø 30 cm x h 17 cm 
P12g  cúpula ø 40 cm x h 20 cm 
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DNA P281

Pendente em latão polido ou oxidado (foto) e vidro leitoso fosco
Utilizada lâmpada – 5x Bipino G9 Led - 
comp 130 cm x h 96 cm
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Flora5 P292    Flora6 P294
Pendentes com refletores direcionáveis em latão polido (foto) ou oxidado.
Utilizada lâmpada – Bipino G9 Led

Flora 5 P292 
Para 5 lâmpadas
Comp 110 cm x h 31 cm

Flora 6 P294 
Para 6 lâmpadas
Comp 135 cm x h 31 cm



2019 | 48

Flora ab   
Flora co 
Luminárias com refletores direcionáveis em latão 
polido ou oxidado.
Utilizada lâmpada – Bipino G9 Led

Flora.ab A12
Luminária de mesa
Para 2 lâmpadas
h 60 cm x ø 18 cm

Flora.co C26 
Luminária de chão
Para 3 lâmpadas
h 167 cm x ø 23 cm



2019 | 49

*Freijó ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
caracteristicas naturais do material.

Forca ar globo 
Montagem para lâmpada Globo.
Lâmpada - E27 -  led globo ou filamento de carbono.
Ar3pg pinus
Ar3fg  freijó

projeto - Conceição Barbosa 
Foto - Marcos Mendonça

projeto - Melina Romano
Foto - Thiago Capodanno

Luminárias com estrutura em freijó ou pinus*. 
Fio de tecido nas cores vermelho, marrom, 
cinza e preto.
h 40 cm x profundidade 32 cm
Possibilidade de montagem para lâmpada 
Globo ou para cúpula.

Forca ar cúpula 
Montagem para cúpula.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Cúpula - ø 17 cm x h 20 cm 
Ar3pc  pinus
Ar3fc  freijó 
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Forquilha 
Pendente em latão, cobre ou aço.
Lâmpada - 2 x E27 - led globo ou filamento de carbono.
comp - 75 cm
P501 latão polido, escovado ou envelhecido
P502 cobre*polido ou escovado
P503 aço branco, preto ou corten

*Utilizamos cobre maciço e as soldas 
aparentam alguma diferenciação na 
cor. Isso não é considerada defeito de 
fabricação mas sim característica de 
produção.



2019 | 51

Luna A13
Abajur em latão polido.
Refletor em chapa de latão martelada artesanalmente.
Lâmpada -  1 x Bipino G9 Led
h 32 cm x L 23 cm 
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Legno ab A69
Abajur em freijó*.
Altura - 66 cm
Cúpula - ø 14 cm x 16 cm

Legno co C17
Coluna em freijó*.
Altura - 135 cm
Cúpula - ø 17 cm x h 20 cm

Legno ar Ar2

Arandela em freijó*.
Altura - 50 cm
Cúpula - ø 17 cm x h 20 cm

Luminárias em freijó*.
Cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 -   mini twist ou led bolinha

*Freijó ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
caracteristicas naturais do material.

projeto - Arq. Vivi Cirello
foto - Lufe Gomes

projeto - Mauren Françoise
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Liliput
Luminária de mesa em latão polido, escovado ou envelhecido, vidro 
opalino e mármore.
Compartimento para vaso de plantas, porta lápis, porta trecos etc.
O vaso é removível permitindo sua manutenção. 

Design contemporâneo que brinca com as proporções e funções.
O nome Liliput se refere ao conto de Guliver que se encontra no mundo 
dos anões. 

h 25 cm x ø 23 cm
Utiliza lâmpada G-9 - halopin led.

A07 mármore Espirito Santo.
A07n  mármore Nero
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Mandacaru   A40
Abajur em madeira maciça* torneada. 

Luminária inspirada nos cactos do cerrado brasileiro. 
As cúpulas são como os lindos botões de suas flores.
Design contemporâneo, original e autêntico.

h 40 cm  x L 30 cm
Utiliza lâmpada 3 x bipino – G9 Led

*Freijó, cumarú ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
caracteristicas naturais do material.
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Mangue A92
Abajur de bronze fundido acabamento marrom ou polido*.
Cúpula de algodão ø 38 cm x h 24
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Altura - 80 cm

* o acabamento em bronze polido não leva 
verniz e suas caracteristicas alteram com o 
contato e/ou tempo.
Essa é uma caracteristica desejavel, mas a peça 
poderá voltar ao acabamento original com 
massa de polir metais.
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Misky Ar5
Arandela com estrutura em freijó* e cúpula de linho 
ou algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
h 26 cm x L 16 cm

Maraú Ar8
Arandela em freijó* e latão envelhecido 
ou escovado.
Cúpula em algodão ou linho.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo
Comp. haste 90 cm
Cúpula - ø 30 cm x h 28 cm

*Freijó ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
caracteristicas naturais do material.
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Móbile 
Estrutura tipo móbile, ajustável, em latão cromado ou 
envelhecido.
Cúpula de linho ou algodão.
Versões com 5 ou 7 cúpulas.
Altura aproximada - 1 m
Cúpula - ø 17 cm  x  h 20 cm
Lâmpada - E27 -   mini twist ou led bolinha

P325 com 5 cúpulas - haste central 80 cm -
P327 com 7 cúpulas - haste central 95 cm
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Morandi 
Morandi Mini 

Linha de abajures Morandi.
Inspiradas na obra de Giorgio Morandi, artista italiano 
que representava em sua obra naturezas mortas com 
variedades de garrafas. 

Abajur em madeira maciça* torneada.
Cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.

Morandi A24
Altura - 66 cm
Cúpula - ø 38 cm x h 24 cm 

Morandi  Mini A24m
Altura - 47 cm  
Cúpula - ø 22 cm  x h 20 cm 

*Freijó, cumarú ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
caracteristicas naturais do material.
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Morandi 2, 3, 4
Linha de abajures Morandi.
Inspiradas na obra de Giorgio Morandi, artista italiano 
que representava em sua obra naturezas mortas com 
variedades de garrafas. 

Abajures em curamu* maciço.
h total 65 cm 
Cúpula:
h 24 cm x  ø 38 cm
h 25 cm x  ø 33 cm
Para lâmpada E27 – bulbo led 

morandi 2 A242
morandi 3 A243
morandi 4 A244

*cumaru ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
características naturais do material.

Morandi 2
Cúpula: h 24 cm x  ø 38 cm

Morandi 2
Cúpula: h 25 cm x  ø 33 cm

Morandi 3
Cúpula: h 24 cm x  ø 38 cm

Morandi 4
Cúpula: h 25 cm x  ø 33 cm
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Morandi  Beton A72

Linha de abajures Morandi.
Inspiradas na obra de Giorgio Morandi, artista 
italiano que representava em sua obra naturezas 
mortas com variedades de garrafas. 

Abajur em cimento.
Cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Altura - 66 cm
Cúpula - ø 38 cm x h 24 cm

*o cimento tem caracteristicas que 
fazem parte do material tais como; 
bolhas, varaições de cores e pequenas 
deformidades.
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Morandi  Bronze A24b
Linha de abajures Morandi.
Inspiradas na obra de Giorgio Morandi, artista 
italiano que representava em sua obra naturezas 
mortas com variedades de garrafas. 
A madeira carbonizada com veios e rachaduras 
serviu de molde para execução do modelo original a 
ser reproduzido no bronze fundido.

Abajur em bronze fundido.
Cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Altura - 66 cm
Cúpula - ø 38 cm x h 24 cm

* o acabamento em bronze polido não leva 
verniz e suas caracteristicas alteram com o 
contato e/ou tempo.
Essa é uma caracteristica desejavel, mas a peça 
poderá voltar ao acabamento original com 
massa de polir metais.
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Muddy pe
Pendente com estrutura em metal. 
H 33cm x L 33cm
Utiliza lâmpada 1 x E27 - led globo, decorativa de filamento ou bolinha. 
P34l   Latão polido.
P34a  Alumínio branco ou preto 

 

Muddy ar
Arandela/plafom em alumínio.
Utiliza lâmpada 1 x E27 - led globo, decorativa de filamento ou bolinha. 
Ar33ma Alumínio branco ou preto - ø 33 cm x prof 20cm   
Ar33ga Alumínio branco ou preto - ø 52cm x prof 20cm 

projeto - Cintia Aguiar
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Narciso
A proposta da luminária é a criação de um objeto híbrido com mistura de fun-
ções. Com olhar lúdico o espelho (giratório) serve para refletir-nos ou apenas 
como divertido jogo de reflexos.
Lenda de Narciso onde um indivíduo toma consciência de si mesmo.

Abajur em latão polido com base em mármore e difusor em vidro opalina.
ø 20 cm x h 33 cm
Lâmpada - Bipino G9 Led

Mármore Espirito Santo
A25a  aço/alumínio branco ou preto
A25l   latão polido, escovado, envelhecido

Mármore preto Nero 
A25na  aço/alumínio branco ou preto
A25nl   latão polido, escovado envelhecido
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Nina 
Linha de luminárias em metal.
Alumínio nas cores: branco ou preto.
Lâmpada - E27 -  mini twist ou led bulbo.

Nina braço ar 
Arandela articulável em alumínio branco, preto ou corten e 
braço em latão ou cobre
h 20 cm x comp aprox 30 cm
ø cúpula 15 cm x profundidade 23 cm
Saida de fio com rabicho e pino.
(Poderá ser solicitado saida de fio diretamente na canopla)
AR6bc  braço cobre polido ou escovado 
AR6bl  braço latão polido, escovado ou envelhecido

Nina ab leitura 
A75  alumínio pintado branco, preto ou corten 
A75c  cobre polido ou escovado
A75l  latão polido, escovado ou envelhecido
Abajur articulável- h 60 cm

Nina ar 
Arandela articulável
ø 15 cm x profundidade 23 cm
AR6  alumínio pintado branco, preto ou corten 
AR6c  cobre polido ou escovado
AR6l  latão polido, escovado ou envelhecido
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Nó 5

Pendente em tubo de latão, cobre ou aço pintado.
Montagem para lâmpada.
Lâmpada - 5 x E27 - led globo ou filamento de carbono.
medidas aproximadas - comp. 110 cm x L 82cm x h 45cm

P70a  aço pintado branco, preto ou corten
P70c  cobre* polido ou escovado
P70l  latão polido, escovado ou envelhecido

projeto - WF arquitetura
Foto: Marcelo Ribeiro

lâmpadas de filamento de carbono

Nó 5 V

Pendente em tubo de latão, cobre ou aço pintado.
Montagem para vidro cristal ou leitoso.
Lâmpada - 5 x E27 - led bolinha.
medidas aproximadas - comp. 110 cm x L 82cm x h 45cm

P70va  aço pintado branco, preto ou corten
P70vc  cobre* polido ou escovado 
P70vl  latão polido, escovado ou envelhecido

projeto - Bruno Gap
lâmpadas de filamento de carbono

*Utilizamos cobre maciço e as soldas 
aparentam alguma diferenciação na 
cor. Isso não é considerada defeito de 
fabricação mas sim característica de 
produção.
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Note
Pendente ou plafom com estrutura em alumínio e 
cúpula com pregas em algodão creme.
ø 60cm x h 20cm
Para 3 lâmpada - E27 - led bulbo ou mini twist
P13  Pendente  
Pl40  Plafom 

Note ar
h 40cm x L 2cm x prof 14cm
Ar225  Arandela   
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Pendente com cúpula oval de algodão.
Lâmpada - 3 x E27 - mini twist ou  led bulbo.

Oval P27
Cúpula - comp 80 cm x L 30 cm x h 38 cm 

Oval Mega P27m
 Cúpula - comp 100 cm x L 37 cm x h 44 cm 
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Palma

Luminária de mesa ou parede em freijó maciço e cobre.
h 22cm x L 14cm
Lâmpada - E27 -  led globo ou filamento de carbono. 

Palma ab A 91   abajur em freijó e cobre/latão  
Palma ar AR12  arandela em freijó cobre/latão     

projeto - Flavia Gerab e Silvana Matar 
foto Ricardo Bassetti
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Peri
Abajur  e pendente com estrutura de aço pintado branco, preto ou 
corten e cúpula em várias cores.
h 28cm  X L 18 cm
lâmpada - 1 x E27 - Led bulbo
  
A50  abajur 
P50  pendente 
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Perla

Abajur em cumarú*, metal e vidro leitoso.
Lâmpada - Bipino G9 Led

L 18 cm x h 70cm
A27a  aço/alumínio branco, preto ou corten
A27l    latão polido, escovado ou envelhecido

L 18 cm x h 55 cm
A27pa  aço/alumínio branco, preto ou corten
A27pl    latão polido, escovado ou envelhecido

*cumarú ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
caracteristicas naturais do material.
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Pica-pau Ar99
Arandela em cumarú*, latão e cúpula de algodão.
Utiliza lâmpada - 1 x E27 - Led bulbo
prof 17 cm x L 14 cm

*cumarú ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
caracteristicas naturais do material.
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Purna pe 
Estrutura em corrente de elos assimétricos. 
Altura aprox. 80 cm.
Cúpula de algodão. 
Lâmpada - E27 -  mini twist ou led bulbo.

Bronze fundido 
polido

Barra chata de 
latão envelhe-

cido 

barra chata de 
ferro acab. cobre

Bronze fundido 
marrom

Barra chata de 
latão polido

barra chata de 
ferro acab. ouro

barra chata de 
ferro acab. prata

P101 Bronze fundido polido*ou marrom
P102 Barra chata de ferro forjado pátina ouro, cobre ou prata* 
P103 Barra chata de latão envelhecido ou polido*

Cúpula ø 48 cm x h 28 cm - com fechamento

* o acabamento em bronze polido não leva 
verniz e suas caracteristicas alteram com o 
contato e/ou tempo.
Essa é uma caracteristica desejavel, mas a peça 
poderá voltar ao acabamento original com 
massa de polir metais.



2019 | 73

*todas as pátinas e 
acabamentos envelhecidos 
são feitos artesanalmente e 
podem sofrer alteração na 
intensidade da cor
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Purna Vidro pe
Estrutura em corrente de elos assimétricos. 
Cúpula de vidro 30cm
Para lâmpada - E27 -  led balloon ou filamento de carbono.
 
P104a  Altura aprox. 80 cm - Barra chata de ferro forjado pátina ouro, cobre ou prata  
P104l Altura aprox. 80 cm - Barra chata de latão envelhecido ou polido
P105a Altura aprox. 94 cm - Barra chata de ferro forjado pátina ouro, cobre ou prata 
P105l Altura aprox. 94 cm - Barra chata de latão envelhecido ou polido
P106a Altura aprox. 112 cm - Barra chata de ferro forjado pátina ouro, cobre ou prata 
P106l Altura aprox. 112 cm - Barra chata de latão envelhecido ou polido
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Purna Forjado ab 
Abajur de latão escovado ou ferro forjado acabamento pátina ouro 
(foto), prata, cobre*. 
Cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 -  mini twist ou led bulbo.
Altura - 73 cm
Cúpula - ø 38 cm x h 24 cm

A651  base ferro forjado 
A652  base latão escovado

Purna Mini ab 
Abajur de latão escovado (foto) ou ferro forjado acabamento pátina 
ouro, prata, cobre*.
Cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 -  mini twist ou led bulbo.
Altura - 50 cm
Cúpula - ø 22 cm x h 20 cm

A821  base ferro forjado 
A822  base latão escovado 

*todas as pátinas e 
acabamentos envelhecidos 
são feitos artesanalmente e 
podem sofrer alteração na 
intensidade da cor

Joalheria H Stern
projeto - Mattos Casas
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Raga 

Pendente em madeira laminada tipo freijó.
Fechamento de acrílico.
Lâmpada - 3 x E27 -  mini twist ou led bulbo.

P551 - ø 70 cm  x  h 33 cm
P552 - ø 95 cm  x  h 45 cm

projeto - Pavanelli Guimarães
foto - Mak Cézar
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Sabiá 
Inspiração literal da natureza, a linha de luminárias Sabiá é produzida em bronze fundido onde o próprio galho serve de molde para fundição.
Delicadas, singelas e suaves luminárias. Apoiadas ou suspensas traz consigo a simplicidade e elegância da natureza.

Luminárias com estrutura em bronze fundido e vidro opalino.
Lâmpada – 1 x bipino – G9 Led.

P80p    pendente - h 32 cm x L 24 cm
P80g    pendente - h 42 cm x L 24 cm
A80     abajur - h 16 cm x L 47 cm

* o acabamento em bronze polido não leva 
verniz e suas caracteristicas alteram com o 
contato e/ou tempo.
Essa é uma caracteristica desejavel, mas a peça 
poderá voltar ao acabamento original com 
massa de polir metais.
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Sacurá

A linha de luminárias Sacurá foi inspirada na floração das 
cerejeiras no Japão.

Luminárias em metal e cúpulas em algodão.
Lâmpada - E27 - bolinha Led.

Pendente
medidas aproximadas - Altura - 86 cm x L 78 cm
Cúpula - ø 10 cm x h 17 cm
P301a  aço pintado branco, preto ou corten
P301l  latão natural (foto) ou envelhecido
P301ll  latão escovado ou envelhecido

Arandela 
Prof 27 cm x h 80 cm
Cúpula - ø 10 cm x h 17 cm

Ar301a   aço pintado branco, preto ou corten 
Ar301l    latão natural (foto) 
Ar301ll   latão escovado ou envelhecido

*O acabamento latão natural é o material sem 
nenhuma proteção.
No início o produto terá aparência irregular, 
com o tempo escurece e tem a tendência de 
igualar a cor.
Em lugares com muita maresia o acabamento 
sofrerá maior oxidação podendo azinhavrar.
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Sianinha A28

Abajur em madeira freijó* maciço.
Cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Altura - 77 cm
Cúpula - ø 45 cm x h 33 cm

*Freijó, cumarú ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
caracteristicas naturais do material.
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Single G P561  P562  P563 

Pendentes simples com cúpulas de algodão.
Lâmpada - E27 - incand., mini twist ou led bulbo.
P561  ø 30 cm x h 28 cm 
P562  ø 23 cm x h 28 cm
P563  ø 30 cm x h 28 cm 

Single P361  P362  P363  P364

Pendentes simples com cúpulas de algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo. 
Cúpulas - aprox ø 15 cm x h 28 cm
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Pendentes com cúpula dupla de algodão.

Fechamento em policarbonato.
Lâmpada - 3 x E27 -  mini twist ou led bulbo.

Single GG Dupla P573
ø 70 cm x h 31 cm 

Single 85 Dupla P577
ø 85 cm x h 45 cm

projeto - Arq. Baby Teixeira
foto - Denilson Machado
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Single GG P571
Single 85 P575

Pendentes com cúpula de 
algodão.
Fechamento em policarbonato.
Lâmpada - 3 x E27 - mini twist ou 
led bulbo.

P571  ø 70 cm x h 23 cm - 
P575  ø 85 cm x h 32 cm  - 

Single GG+ P651
Single 85+ P576

Pendentes com cúpula de 
algodão.
Fechamento em policarbonato.
Detalhe com tubos de latão ou 
cobre polido.
Lâmpada - 3 x E27 - mini twist 
ou led bulbo

P651 ø 70 cm x h 23 cm - 
P576  ø 85 cm x h 32 cm  -  
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Sita ab A66  
Abajur de bronze fundido acabamento 
marrom ou polido*.
Cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 -  mini twist ou led 
bulbo
Altura - 78 cm
Cúpula - ø 38 cm x h 24 cm

Sita co C06  

Coluna de bronze fundido acabamento 
marrom ou polido*
Cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.

Altura - 174 cm
Cúpula - ø 48 cm X h 45 cm

projeto - Arq. Roberta Banqueri
foto - Gabriel Arantes

* o acabamento em bronze polido não leva 
verniz e suas caracteristicas alteram com o 
contato e/ou tempo.
Essa é uma caracteristica desejavel, mas a peça 
poderá voltar ao acabamento original com 
massa de polir metais.
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Sutra Slim ab
Abajur - altura - 70 cm
A791 base latão escovado ou envelhecido
A792 base aço pintado branco, preto ou corten

Sutra Slim co
Coluna - altura -130 cm
C211 base latão escovado ou envelhecido
C212 base aço pintado branco, preto ou corten

Luminárias articuláveis em metal e cúpula em algodão.
Altura da cúpula fixa e cúpula direcionável.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Cúpula - ø 15 cm 

Sutra ar braço curto Ar1c 

Estrutura de latão polido ou envelhecido.
Cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Cúpula - ø 15 cm  x  h 25 cm
Comp haste - 25 cm 
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Sutra 5    
Estrutura em metal e cúpulas articuláveis de algodão.
Cúpula - ø 15 cm x h 25 cm 
Comp haste – 1,20 cm 
Lâmpada - E27 - mini twist ou  led bulbo.
P45l  latão escovado ou envelhecido. 
P45la  aço pintado branco, preto ou corten 
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Sutra Tripla C18  

Base de latão escovado, cromado ou envelhecido.
Altura da cúpula fixa e cúpula direcionável.
Cúpulas de algodão.(direcionáveis)
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Altura - 155 cm
Cúpulas :
ø 15 cm x h 25 cm
ø 22 cm x h 33 cm
ø 17 cm x h 40 cm

Sutra co C13 

Base de latão escovado ,cromado ou envelhecido.
Altura da cúpula fixa.
Cúpula de algodão.(direcionável)
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo
Altura - 155 cm
Cúpula - ø 28 cm  x  h 38 cm

projeto - Sesso Dalanezi
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Sutra pe P41  

Estrutura de latão escovado, cromado ou envelhecido (foto).
Altura da cúpula fixa.
Cúpula de algodão. (direcionável)
Lâmpada - E27 -  mini twist ou led bulbo
Altura - 70 cm
Cúpula - ø 28 cm  x  h 38 cm

Sutra ab A77  

Luminária articulável em latão escovado, cromado, envelhecido.
Cúpula de algodão. (direcionável)
Altura da cúpula fixa.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo
Altura - 80 cm
Cúpula - ø 23 cm x h 33 cm

projeto - Arq. Roberta Banqueri
foto - Gabriel Arantes
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Tamborim pl
Plafom com cúpula de cortiça, algodão ou laminado plástico textur-
izado reciclado (tabela de cores abaixo). 
Lâmpada - 3 x E27 - mini twist ou led bulbo.

Pl31 ø 40 cm  x  h 17 cm 
Pl32 ø 50 cm  x  h 17 cm 
Pl33 ø 60 cm  x  h 20 cm 
Pl34 ø 70 cm  x  h 12 cm 
Pl35 ø 70 cm  x  h 20 cm 
Pl36 ø 80 cm  x  h 20 cm 

Tamborim pe 
Pendente com cúpula de cortiça, algodão ou laminado plástico 
texturizado reciclado (tabela de cores abaixo). 
Com fechamento em policarbonato.
Lâmpada - 3 x E27 - mini twist ou led bulbo.

P591 ø 40 cm  x  h 17 cm
P592 ø 50 cm  x  h 17 cm
P593 ø 60 cm  x  h 20 cm
P594 ø 70 cm  x  h 12 cm
P595 ø 70 cm  x  h 20 cm
P596 ø 80 cm  x  h 20 cm

branco, cinza, preto, amarelo cromo, cerâmica, azul real, verde limão e vinho.
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Topázio ar 
Arandela com estrutura em alumínio.
Chapa frontal em alumínio, latão ou cobre.
Lâmpada - halopin G9
L 21cm  x h 21cm x profundidade 7cm

Ar11a    alumínio branco , preto ou corten
Ar11c    cobre polido (foto)
Ar11l     latão polido
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Trevo ab  A36
Abajur em freijó*. 
Cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou  led bulbo.
Altura - 71 cm
Cúpula - ø 32 cm x h 25 cm

Trevo co C15

Base em freijó*.
Cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Altura - 160 cm
Cúpula - ø 44 cm x h 38 cm

*Freijó ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
características naturais do material.

projeto - Arq. Ana Rita Sousa e Silva
foto - Raul Fonseca
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Tulipa pe 

Pendente com estrutura em metal pintado branco, preto ou corten
Vidro cristal soprado artesanalmente.
Lâmpada - E27 - ballon led ou filamento
Cúpula - ø 23 cm x h 47 cm

P90a  aço pintado branco, preto ou corten
P90l   latão escovado ou envelhecido
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Vereda

Pendente em metal e globos de vidro leitoso fosco.
Comp 1,40 m
Lâmpada - 5 x Bipino G9 Led.

P300a  aço/alum. branco (foto ao lado), preto ou corten
P300l   latão natural (foto acima)
P300ll   latão escovado ou envelhecido

*O acabamento latão natural é o material sem 
nenhuma proteção.
No início o produto terá aparência irregular, 
com o tempo escurece e tem a tendência de 
igualar a cor.
Em lugares com muita maresia o acabamento 
sofrerá maior oxidação podendo azinhavrar.
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*O acabamento latão natural é o material sem 
nenhuma proteção.
No início o produto terá aparência irregular, 
com o tempo escurece e tem a tendência de 
igualar a cor.
Em lugares com muita maresia o acabamento 
sofrerá maior oxidação podendo azinhavrar.

Vereda ar

Arandela em metal e globo de vidro leitoso fosco.
h 33 cm x L 40cm
Lâmpada - 1 x Bipino G9 Led.

Ar300a  aço/alumínio branco, preto ou corten
Ar300l   latão natural
Ar300ll  latão escovado (foto) ou envelhecido

Vereda pl

Plafom/Arandela em metal e globo de vidro leitoso fosco.
L 13 cm
Lâmpada - 1 x Bipino G9 Led.

Pl300a  aço/alumínio branco, preto ou corten
Pl300l   latão natural
Pl300ll  latão escovado (foto) ou envelhecido
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Vítrea Metal
Luminária de mesa em metal e vidro cristal.
Fio de tecido cinza, marrom, preto ou 
vermelho.
Lâmpada - E27 - filamento de carbono.
h 42cm  ø vidro 30 cm

   
Vítrea Metal 
A90a- abajur em aço branco, preto ou corten
A90 - abajur em cobre* ou latão.

Vítrea Metal Papel 
A90p  - abajur em cobre* ou latão , vidro  e 
papel japonês.
Lâmpada - E27 - somente lâmpada de Led

Vítrea Mini
A90ma
abajur em aço branco, preto ou corten
A90ml
abajur em cobre* ou latão

Fio de tecido cinza, marrom, preto ou 
vermelho.
h 26 cm x ø vidro 20cm
Para  1 lâmpada E27 – bolinha led

*Utilizamos cobre maciço e as soldas 
aparentam alguma diferenciação na 
cor. Isso não é considerada defeito de 
fabricação mas sim característica de 
produção.

projeto - Mandarina
foto - Nathalie Artaxo
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Vítrea Tulipa 

A90Tul
Luminária de mesa com estrutura em latão.
Vidro cristal soprado artesanalmente.
Fio de tecido cinza, marrom, preto ou ver-
melho.
h 32 cm  x L 30 cm
Lâmpada - E27 - filamento de carbono.

Vítrea Max Metal
A94
Luminária de mesa em latão ou cobre e vidro cristal.
Fio de tecido cinza, marrom, preto ou vermelho.
h 50 cm x ø vidro 40 cm
Para  2 x lâmpada E27 – Filamento de carbono ou 
led. 

*Utilizamos cobre maciço e as soldas 
aparentam alguma diferenciação na 
cor. Isso não é considerada defeito de 
fabricação mas sim característica de 
produção.
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Vítrea madeira
Luminária de mesa em freijó maciço, vidro 
cristal e papel japonês.
Fio de tecido cinza, marrom, preto ou 
vermelho.
h 42 cm ø vidro 30 cm

Vítrea Madeira 
A89 - abajur em freijó e vidro. 
Lâmpada - E27 -filamento de carbono.

Vítrea Madeira Papel 
A89p - abajur em freijó, vidro e papel 
japonês.   
Lâmpada - E27 - somente lâmpada de Leb 
bulbo.

*Freijó ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
características naturais do material.

Vítrea Cruzada A14
Fio de tecido cinza, marrom, preto 
ou vermelho.
h 54 cm x L 44 cm x ø vidro 30 cm
Para lâmpada E27 – Filamento de 
carbono ou led. 
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Wave P60
Estrutura de latão polido (foto) ou envelhecido.
Lâmpada - 3 x E27 - mini twist ou led bulbo.
Estrutura - h 65 cm
Cúpula de algodão - ø 60 cm x h 35 cm
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projeto - Sala 2 Arq 
foto - Julia Ribeiro

Xadrez V

Pendente com estrutura em metal.
Montagem para vidro cristal ou leitoso.
Lâmpada - 5 x E27 - led bolinha.
Comp 80 cm x L 60 cm (medidas já com vidros)

P86l  latão polido, escovado ou envelhecido
P86a  aço pintado branco, preto ou corten
P86c cobre* polido ou escovado.

Xadrez  

Pendente com estrutura em metal.  
Montagem para lâmpada Globo.
Lâmpada - 5 x E27 - led globo ou filamento de carbono.
Comp 80 cm x L 60 cm (medidas já com lâmpadas globo)

P611  latão polido, escovado (foto) ou envelhecido
P612  aço pintado branco, preto ou corten
P613 cobre* polido ou escovado

Xadrez MAX
Comp 1,2 m x L 80 cm (medidas já com lâmpadas globo)

P611M latão polido, escovado ou envelhecido
P612M aço pintado branco, preto ou corten
P613M cobre* polido ou escovado

Xadrez MAX V
Comp 1,2 m x L 80 cm (medidas já com vidros)

P86Ml  latão polido, escovado ou envelhecido
P86Ma  aço pintado branco, preto ou corten
P86Mc  cobre* polido ou escovado

projeto - Arq. Elen 
Saravalli 
foto - Julia Ribeiro

*Utilizamos cobre maciço e as soldas 
aparentam alguma diferenciação na 
cor. Isso não é considerada defeito de 
fabricação mas sim característica de 
produção.
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Xadrez Vertical    

Pendente com estrutura em metal.
Montagem para lâmpada Globo.
Lâmpada - 3 x E27 - led bulbo, mini twist.
h 59 cm x 36 cm (medidas com lâmpada).

P107a   aço pintado branco, preto ou corten
P107l    latão polido (foto) escovado ou envelhecido
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Xadrez MAX refletor     

Pendente com estrutura em metal.
Tubos em aço pintado, latão ou cobre. Refletores de alumínio branco.
Montagem para lâmpada Globo.
Lâmpada - 5 x E27 - led bulbo, mini twist.
Comp 1,2m x L 80 cm

P611MR  latão polido (foto), escovado ou envelhecido
P612MR  aço pintado branco, preto ou corten
P613MR  cobre* polido ou escovado

*Utilizamos cobre maciço e as soldas 
aparentam alguma diferenciação na 
cor. Isso não é considerada defeito de 
fabricação mas sim característica de 
produção.

projeto - Arq. Thais Venturelli
foto - Thiago Travesso
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Xadrez  3D  

Pendente com estrutura em metal.
Montagem para lâmpada Globo.
Lâmpada - 6 x E27 - led globo ou filamento de carbono.
Comp 110 cm x L aprox. 60 cm (medidas já com lâmpadas globo)

P84a aço pintado branco, preto ou corten
P84l  latão polido (foto), escovado ou envelhecido

Xadrez 3D V  

Pendente com estrutura em metal.
Montagem para vidro cristal ou leitoso.
Lâmpada - 6 x E27 - led bolinha.
Comp 110 cm x L aprox. 60 cm (medidas já com vidros)

P85a aço pintado branco, preto ou corten
P85l  latão polido, escovado ou envelhecido

*Utilizamos cobre maciço e as soldas 
aparentam alguma diferenciação na 
cor. Isso não é considerada defeito de 
fabricação mas sim característica de 
produção.
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Na foto Xadrez 3D em aço preto com lâmpada Led 
Globo.
Comp 110 cm x L aprox. 60 cm (medidas já com 
lâmpadas globo)

Xadrez  3D  P84a

Na foto Xadrez 3D V em aço preto, vidro leitoso e  
lâmpada Led bolinha.
Comp 110 cm x L aprox. 60 cm (medidas já com 
vidros)

Xadrez 3D V  P85a

projeto - TRIA arquitetura
foto - Julia Ribeiro

Arq Ana carolina Matos 
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Xadrez  3D Haste

Pendente com estrutura em metal.
Montagem para lâmpada Globo.
Lâmpada - 6 x E27 - led globo ou filamento de carbono.
Comp 120 cm x H 95 cm x L 65 cm (medidas já com lâmpadas globo) 

P84ah  aço pintado branco, preto ou corten
P84lh   latão polido (foto), escovado ou envelhecido
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Xadrez ar  

Arandela com estrutura em metal.
Lâmpada - 4 x E27 - led ou filamento de carbono (foto).
h 82 cm x prof  30cm x L 66 cm (medidas já com lâmpadas globo)

Ar10a  aço pintado branco, preto ou corten
Ar10c  cobre* polido ou escovado
Ar10l   latão polido, escovado ou envelhecido

*Utilizamos cobre maciço e as soldas 
aparentam alguma diferenciação na 
cor. Isso não é considerada defeito de 
fabricação mas sim característica de 
produção.

Xadrez pl

Plafom com estrutura em metal.
Lâmpada - 4 x E27 - led ou filamento de carbono.
Comp 80 cm x L 65 cm x h 14 cm (medidas já com 
lâmpadas globo)

PL50a  aço pintado branco, preto ou corten
Pl50l    latão polido, escovado ou envelhecido  
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Zarabatana co  C25

Coluna com estrutura em aço pintado branco, preto ou corten.
Cúpula articulada de algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Altura - 170 cm
Cúpula - ø 48 cm x h 28 cm
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Zena C05

Tripé de freijó*.
Cúpula de  algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Altura - 163 cm
Cúpula - ø 44 cm x h 33 cm  

*Freijó/pinus ou similar.
Por se tratar de madeira maciça cada 
peça é única e sujeita aos veios que são 
caracteristicas naturais do material.
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Zero  

Estrutura em metal com fio de tecido nas cores vermelho, marrom ou cinza.
Cúpula de algodão.
Lâmpada - E27 - mini twist ou led bulbo.
Altura regulável
Cúpula ø 15 cm x h 30 cm

P621 cobre* polido ou escovado. 
P622 latão polido ou escovado. 
P623 aço pintado branco, preto ou corten.

*Utilizamos cobre maciço e as soldas 
aparentam alguma diferenciação na 
cor. Isso não é considerada defeito de 
fabricação mas sim característica de 
produção.
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Tabela de cores de tecidos*

Algodão Verde Folha Algodão Oliva

Algodão Uva Algodão Grená

Algodão EscarlateAlgodão Cereja

Algodão Ameixa

Algodão Amarelo Algodão Damasco

*Esta tabela está sujeita a variações.
  Verificar disponibilidade

Algodão Laranja

Algodão Verde Musgo

Algodão Rosa
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Algodão Azul Marinho Algodão Azul MédioAlgodão Pink

Algodão ChocolateAlgodão Café

Tabela de cores de tecidos*
*Esta tabela está sujeita a variações.
  Verificar disponibilidade
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Algodão Off White Linho Cru Algodão Gelo

Algodão Café com Leite

Algodão Branco Algodão Preto

Tabela de cores de tecidos*
*Esta tabela está sujeita a variações.
  Verificar disponibilidade

Algodão Fendi Algodão Cinza
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Latão Escovado

Cobre Polido

Latão EnvelhecidoLatão Polido

Latão OxidadoLatão Natural

Cobre Escovado

*todos os acabamentos são artesanais e 
podem variar em cada remessa

Acabamentos latão e cobre*

*O acabamento latão envelhecido sofre diferenças de intensidade 
de cor. Trata-se de acabamento artesanal e portanto pode ter a 
coloração mais clara ou mais escura.

*Utilizamos cobre maciço e as soldas aparentam alguma diferen-
ciação na cor. Isso não é considerada defeito de fabricação mas sim 
característica de produção.

*Utilizamos cobre maciço e as soldas aparentam alguma diferen-
ciação na cor. Isso não é considerada defeito de fabricação mas sim 
característica de produção.

*O acabamento latão natural é o material sem nenhuma proteção.
No início o produto terá aparência irregular, com o tempo escu-
rece e tem a tendência de igualar a cor.
Em lugares com muita maresia o acabamento sofrerá maior 
oxidação podendo azinhavrar.
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Materiais, processo de produção e acabamentos  

Bronze fundido O processo de produção em fundição de bronze é completamente artesanal produzido em 
fundição artística. Uma de suas característica é a “imperfeição”, ou seja, podem ocorrer marcas que são nat-
urais do processo. Isso faz com que cada peça seja única e autêntica. As cores das pátinas também podem 
sofrer alterações em lotes diferentes. Nos acabamentos polidos a peça oxida e com o tempo envelhece. 

Tecidos  Nossa cartela de tecidos altera com alguma frequência, algumas cores poderão sofrer interrupção 
de fornecimento e outras poderão ser incluídas. É importante sempre consultar a disponibilidade. A cor dos 
tecidos podem sofrer pequenas alterações de acordo com o lote.
No caso da utilizacão de cúpulas da mesma cor sugerimos que as mesmas sejam compradas conjunta-
mente.
Temos pequenas quantidades de tecidos estampados em nosso estúdio, solicitar opções antes do fecha-
mento do pedido.
Também podemos confeccionar cúpulas com tecido fornecido.

Madeiras  Procuramos ao máximo utilizar a madeira indicada em nosso catálogo porém pode acontecer de 
utilizarmos outra madeira similar por impossibilidade na compra do material.
As madeiras maciças tem como características a não uniformidade de suas cores e veios, portanto variações 
neste sentido não são considerados defeitos.

Cimentos  O cimento tem características próprias do material e pode apresentar bolhas e variações nas 
cores, como um efeito “marmorizado”.

Metais e acabamentos  Acabamentos nos metais como patinas e escurecidos podem sofrer variações de 
tonalidade e intensidade das cores. 
As soldas nas peças de cobre, por se tratar de cobre e não banho, aparentam variação de cor. 
Os metais poderão apresentar pequenas marcas em seu acabamento que serão avaliadas caso a caso, um 
mínimo de marcas será considerado normal do processo artesanal de acabamento.
O latão natural segue sem verniz e sofre com a ação do tempo escurecendo e até azinhavrando.

Características de nosso trabalho  

- Flexibilidade nas composições entre bases e cúpulas. As cúpulas dos abajures e colunas poderão ser al-
teradas por tamanhos e cores diferentes daquelas que estão nas imagens.
- As peças poderão sofrer modificações em pequenos detalhes por motivos diversos sem prévio aviso.
- No caso de utilização de peças iguais é altamente recomendado que sejam pedidas e produzidas no 
mesmo lote para evitar as diferenças de lotes que são possíveis devido a fabricação artesanal.

Rua Girassol, 125 | Vila Madalena
São Paulo | SP | 05433-000
11 3097 8566
contato@cristianabertolucci.com.br
www.cristianabertolucci.com.br
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www.cristianabertolucci.com.br
rua girassol, 125 | vila madalena | são paulo | sp
tel (11) 3097 8566
contato@cristianabertolucci.com.br
facebook: /estudiocristianabertolucci
instagram: @cristianabertolucciestudio
pinterest: cristiana bertolucci estúdio


