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Del Metallo

Del Metallo

Estrutura em tubos de
metal em cores leves,
pintura eletrostática,
favorecendo maior
resistência. Oferecem
funcionalidade e elegância
com estruturas editáveis,
integrando e atribuindo
decor ao ambiente, além de
possuir diferentes sistemas
de fixação, piso ou parede.  



A linha Del Metallo traz o total envolvimento da
contemporaneidade, leveza e muita praticidade ao
ambiente. 
Nessa linha estão inseridas as mesas com estrutura
metálica editável, ótima opção para atribuir o
visual fino e elegante e linhas arredondadas.

Del Metallo



Del Metallo

Linha Industriale



Del Metallo

Estruturas metálicas versáteis





Scafalle

Moderno sistema de estrutura
em alumínio com aparência
contemporânea, com a
versatilidade de composição das
prateleiras fixadas por tubos de
metal, resistência à estrutura em

Linha Scafalle 

pintura eletrostática
em pó e delicadeza
presente nas
prateleiras.



Scafalle



CABINA DI VETRO



Cabina

di Vetro

Composição de vidros
translúcidos ou
transparentes permitem a
personalização.
Possibilidade de edição
das prateleiras em perfil de 

alumínio, ou então
utilizando a
iluminação e a
variação de cores
disponíveis,
atribuindo a leveza
e elegânica.



Cabina 

Di Vetro





DEKTON



Pedra industrializada com diferentes espessuras e
acabamento produzido a partir da mistura de matérias-
primas, as mesmas usadas na fabricação de porcelana, vidro
e superfície de quartzo. 
Dessa forma, a pedra possui maior resistência em raios
ultravioleta (UV), durabilidade, alta estabilidade de cor e
assim, não desbotam com o tempo,  podem ser utilizados em
locais em altas temperaturas.

DEKTON



Linha Revesti



Linha 

Revesti

Traz a sensação do
revestimento em tecido ao
mobiliário. Possui diversos
acabamentos atribuindo
toques aveludado, linho,
palha, dessa forma possui o
aconchego e personalidade. 
Contribuindo com as cores
e os perfis de alumínio e
incorpora a característica
adequada para cada local
com as múltiplas opções.



Linha Luce



Linha Luce
Os espelhos da linha Luce
contemplam a iluminação de alta
performance, com opções de luz
quente e fria apropriados para o
momento da maquiagem. Além
de possuir fácil instalação e
recorte a lazer, portanto, está
presente o melhor acabamento.





+ decor





Porta Siga-me - vidro transparente, perfil de alumínio 



Porta 
Clássica 
com Vidro 
Pirâmide

Nero fosco e 
lâmina Natural 
Freijó



Puxador Usinado Check
Acabamento fosco Alaska



Puxador usinado Charm
Acabamento alto brilho Mandarine



Porta Clássica com 
Palha Natural

Surgiu no Brasil no século XVIII
como uma alternativa tropical,
sendo considerado artigo de
luxo na época.



Portas Finitta

Portas Finitta 12x3 no 
acabamento Sand



Porta Calle

Porta Calle tem um vidro
que recebe uma usinagem
encaixando-se ao perfil
formando um puxador com
um conceito minimalista. 



Ambiente leve e sofisticado com a
lâmina Pau Ferro e as frentes
Ravena



Divisória 
Merana

A divisória Merana é
produzida com vidro simples,

sistema suspenso que não
utiliza trilho no piso e

disponibiliza de softclosing na
movimentação de abertura e

fechamento de porta



Porta Seleda



Porta Jaspe



PORTA ELESTE

PORTA TOPAMA

PORTA ÁGATA

PORTA ONÍQUA

PORTA MINZI



PORTA GRANNA PORTA LEMURIAPORTA CALPA PORTA ESMERA



Acessórios 
Premium
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 Guarulhos -Av. Dr. Timoteo Penteado, 1864

Santana- Av. Zaki Narchi, 1448 Santana
Tatuapé- Rua Cantagalo, 1808 Tatuapé
Lapa- Rua Pio XI, 88 Alto da Lapa

São Bernardo do Campo -
Rua Jurubatuba, 261

Shopping Interlar Interlagos


