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Uma linha com múltiplas 

possibilidades, para escritórios 

e profissionais com infinita 

criatividade.

Até algum tempo atrás, os espaços de trabalho 

projetados para estimular a interação, a 

colaboração e a criatividade dos profissionais 

eram apenas uma tendência no mundo 

corporativo. Hoje, esses ambientes são uma 

realidade e uma necessidade nos escritórios e 

ninguém mais duvida da importância deles na 

diferenciação entre as empresas comuns e as 

extraordinárias. Trabalhar de forma colaborativa 

é uma das chaves para projetos de sucesso.

O mobiliário é uma parte fundamental nesse 

cenário, mas não basta que ele seja bonito, 

leve e descontraído. Ele precisa ter nascido para 

esse ambiente. Precisa ter sido projetado por 

designers que entendem do assunto e conhecem 

os atributos que cada mesa, cadeira, armário ou 

estante deve ter para oferecer a versatilidade e a 

inteligência que os escritórios e seus profissionais 

precisam.

Assim é a Places. Uma linha de mobiliário 

corporativo e colaborativo desenvolvida para 

ser flexível, prática e inspiradora, estimulando a 

integração e a criatividade dentro de empresas 

que querem ir muito além do básico.
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Fundamentais em ambientes colaborativos, os espaços 

sociais projetados com a linha Places são um convite 

ao relaxamento criativo.

Adaptação é a palavra-chave. A Linha Places permite todo 

tipo de atividades, desde as privadas até as colaborativas, 

sempre de forma leve e inspiradora.

Quando o mobiliário foi pensado para ambientes colaborativos, é 

fácil encontrar o equilíbrio entre a informalidade criativa e o grau 

de ordem necessário.

Reuniões não precisam ser longas. Encontros breves em 

espaços descontraídos às vezes são a chave para mais e 

melhores resultados.

Espaços sociais 
e criativos.

Flexibilidade para todas 
as necessidades.

Liberdade é fundamental, 
organização também.

Troca de ideias de forma 
rápida e produtiva.
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2 versões de base, 4 apoios 
ou rodapé continuo.

Opções com gavetas 
em dois tamanhos.

Bases em madeira com 
2 opções de altura.

Bases em estrutura metálica 
com 2 opçoes de altura. 

Opções de montagem com 
nichos abertos ou fechados.

6 tamanhos de tampo e 
2 opções de acabamento 
para varias possibilidades 
de montagem.

Acessórios plástico 
para floreira.

Assento removível, em 
almofada de espuma laminada 
com 6 opções de cores de 
revestimento.

Tampo vendido 
separadamente
em 2 opções de 
acabamentos.

Opções em cores para 
o fundo dos nichos.

Módulos com 5 
opções de altura.

Armários guarda 
volume com portas.

Os elementos modulares da linha Places dão liberdade 

total para você criar ambientes completos e inteiramente 

adaptáveis as diversas situações de uso.

Uma linha inteligente, prática e 

inspiradora, como toda empresa 

moderna deve ser.
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