


svestran



Preto Cinza claro Cinza Vermelho

Laranja Amarelo Verde

Cores disponiveissvestran-M

Produzido com 12 + 2 peças
para configurar em dois tamanhos
� 99 cm  � 86 cm
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svestran-L

Produzido com 10+2 peças
para configurar em dois tamanhos
� 60 cm  � 50 cm

Cores disponiveis

Natural Mel

68,0 cm
60,0 cm

 
86,0 cm

99,0 cm

svestran...
Design com utilidade

luminárias que embelezem qualquer ambiente.

Svestran uma luminária com várias configurações.

Um modelo 
dois tamanhos



Laminat
mesa



Laminat
mesa

Sintonize a decoração da sua casa,
com a leveza de linhas que irão
harmonizar o seu espaço.

Materais esculpidos
para transformar madeira    
em forma de arte.          

Natural Mel

Disponivel em duas cores



golven
mesa



golven
mesa

Onde a arte e
a funcionalidade se fundem

Compõe o ambiente com requinte,
associando o design a uma peça 
única e elegante.

   Comprimento: 80 cm
  Largura: 80 cm
Altura: 35 cm

Natural Mel

Cores disponiveis



Aqueduto
banco



A união da simplicidade
e funcionalidade numa só peça.

Aqueduto
Banco

Bronze Dourado

Cores disponiveis

Diâmetro base: 42 cm
Diâmetro tampo: 30 cm

Altura: 46,5 cm

A inspiração no aqueduto das
Aguas Livres, apresentado em duas cores 

distintas, o bronze e o dourado, resulta de 
uma peça prática e elegante.



Luxury
Linha



Luxury
Linha

É com a união que conseguimos o contraste entre as linhas 
modernas e o requinte da madeira Olho de perdiz e 
Raiz de oliveira, criando espaços únicos e elegantes.

szafir zirkon kupryt

Comprimento: 270 cm
Largura: 60 cm

Altura: 70 cm

Comprimento: 220 cm
Largura: 60 cm
Altura: 70 cm

Largura: 120 cm
 Altura: 125 cm
  Profundidade: 60 cm

Pés do aparador com 40 cm

Medidas szafir

Medidas zirkon

Medidas kupryt



Skulptur
quadros



Skulptur
quadros

Notas de design
para obter espaços com harmonia e elegância.

Comprimento: 30 cm
Largura: 4 cm
Altura: 75 cm

Aconchego e elegancia
na arte de bem receber




