
Contemporary furniture traditionally made

www.knotartesanal.com







Guá é uma versão contemporânea do tradicional biombo, 
resultado da colaboração entre Knót Artesanal e a artista 
mexicana Patricia Sada. As linhas retas e o tom natural da 
madeira contrastam com a cor vibrante e a forma orgânica 
da haste da folha do Guapuruvu.

O biombo pode ser também customizado e modulado, 
explorando as diversas cores utilizadas pela artista e as 
variedades de madeira utilizadas pelo Knót.

Guá is a contemporary version of a traditional screen, 
the result of a collaboration between Knót Artesanal and 
Mexican artist Patricia Sada. The straight lines and natural 
wood tone of the frame contrast with the vibrant colour and 
organic form of the Guapuruvu leaf stem. 

Guá screen can be customised taking advantage of the 
diverse range of colours used by the artist and various tones 
of wood used by Knót.

Guá
biombo | screen

dimensões | dimensions 4 (segments) x 50 cm. 
altura | height 180 cm.
peso | weight 30 kg.







Através de linhas simples e detalhes angulares, a mesa de 
jantar de 6 lugares é elegantemente esbelta. Ao centro 
destaca a fenda longitudinal, nas laterais o encontro dos 
ângulos cria um detalhe interessante e as pernas angulares 
terminam de consolidar uma composição contemporânea. 

Madeira maciça Ipê com acabamento natural feito com 
uma combinação de óleos e ceras.

With clean lines and angular details, the slender six-seater 
dining table Fenda is undeniably elegant. Through its 
centre runs a rift (fenda) end to end, on the lateral edges the 
meeting between the two angles creates an appealing detail 
which is complimented by the angular legs and together 
they consolidate a contemporary composition.

Made from Ipê with a natural finish of oil and wax.

Fenda
mesa de jantar | dining table

dimensões | dimensions 100 x 192 cm.
altura | height 75 cm.
peso | weight 60 kg.









Inspirado pelo cão Galgo, essa peça elegante e original foi 
criada como licença poética. Tanto como escultura quanto 
mobília, é sem dúvida, destaque em qualquer ambiente. 
Minimalista com encaixes feitos manualmente e detalhes 
em cobre, como os puxadores e as pernas finíssimas, é 
uma peça que pode ser apreciada de todos os ângulos. A 
parte traseira recebe seu próprio design com barras finas de 
cobre, criando uma transparência. 
As pernas podem ser desconectadas para facilitar o 
transporte.

Madeira maciça Catuaba com detalhes em cobre, 
acabamento natural feito com uma combinação de óleos e 
ceras.

Inspired by the greyhound (galgo) dog breed, galgo is an 
elegant and unique piece created with poetic license. As much 
sculpture as item of furniture it is unashamedly attention 
grabbing and a focal point in any environment. Minimalist 
with hand-cut joints and features in copper such as the door 
and drawer handles and the legs which enable them to be 
pencil thin. The rear too features copper bars which close it off 
while leaving it transparent and open.
The legs are detachable in order to facilitate transport.

Made from Catuaba with details in copper with a natural 
finish of oil and wax.

Galgo 
armário | cabinet

dimensões | dimensions 60 x 30 cm. 
altura | height 125 cm.
peso | weight 16 kg.







Um bar para abrigar copos e garrafas e preparar drinks.

Madeira maciça Canela Preta de demolição com detalhes em latão, acabamento natural 
feito com uma combinação de óleos e ceras.

Madeira rara recuperada de um casarão de Paraty do início do Século XIX do Centro 
Histórico. 

A sidebar to accommodate bottles and glasses and prepare drinks.

 Made from reclaimed Canela Preta with details in brass with a natural finish of oil and wax.

Rare wood species salvaged from an early 19th century house in the historic centre of Paraty.

Dram 
bar | sidebar

dimensões | dimensions 68 x 31 cm. 
altura | height 90 cm.
peso | weight 10 kg.







Minimalista e repleto de sutilezas, a Riva é 
uma combinação de habilidade e criatividade. 
Completamente moderno, embora contenha 
características orgânicas vistas tanto na sua forma 
quanto na disposição do cobre na prateleira inferior, 
é a composição de formas limpas e naturais. A curva 
do tampo merece uma atenção especial, oscila entre 
positiva e negativa, realçando a sensação de leveza.

Madeira maciça Freijó com detalhes em cobre, 
acabamento natural feito com uma combinação de 
óleos e ceras.

Minimalist yet full of subtle details, Riva is a combination 
of craftsmanship and creativity. Thoroughly modern 
though containing organic features seen both in the 
table top shape and the layout of the copper in the 
lower shelf, it is the coming together of both clean 
and natural forms. Of particular note is the curve of 
the top which passes between a positive and negative 
slope adding a feeling of lightness. 

Made from Freijó with details in copper with a natural 
finish of oil and wax.

Riva 
mesa de centro | coffee table

dimensões | dimensions 90 x 48 cm. 
altura | height 49 cm.
peso | weight 6 kg.







Uma peça complexa, mas com linhas simples, cheia de 
detalhes sutis e usando técnicas tradicionais para fazer 
uma versão moderna da tradicional namoradeira. Canela 
para dois pode enobrecer qualquer espaço, o seu design 
elegante é complementado pelas delicadas barras de cobre 
e a madeira contrastante usada nos encaixes. O encosto 
baixo proporciona um bom suporte e conforto para a região 
lombar.

Madeira maciça Muirapiranga com encaixes em Canela 
Preta, acabamento natural feito com uma combinação de 
óleos e ceras e encosto de cobre.

A complex yet simple piece full of subtle details and using 
traditional techniques to make a modern statement. 
Canela for Two can elevate any space, its sleek design is 
complimented by the copper rods and the contrasting wood 
used in the wedged mortise and tenon joints. The backrest 
though low provides good support and comfort to the lower 
back.

Made from Muirapiranga with details in Canela Preta and 
copper backrest with a natural finish of oil and wax.

Canela para dois
namoradeira | bench

dimensões | dimensions 96 x 42 cm. 
altura | height 61 cm.
peso | weight 9 kg.
altura do assento | seat height 44 cm.

Prêmio | Award
· Silver | A’Design Award 2018 | Italy









Extremamente simples e imensamente elegante, Canelinha 
combina artesanato tradicional com design moderno. As 
linhas simples e as curvas suaves convidam você a sentar-
se, mas também a passar os dedos pelo acabamento liso. O 
encosto baixo proporciona um bom suporte e conforto para 
a região lombar. Uma peça atemporal e contemporânea que 
pode ser usada em qualquer ambiente, na sala de jantar, sala 
de estar ou qualquer outro espaço onde possa ser admirada.

Madeira maciça Catuaba com detalhes em Canela Preta, 
acabamento natural feito com uma combinação de óleos e 
ceras e encosto de cobre.

Strikingly simple and infinitely elegant, Canelinha combines 
traditional craftsmanship with modern design. The clean 
lines and gentle curves invite you not only to sit down but 
to also run your fingers over its smooth finish. The backrest 
though low provides good support and comfort to the lower 
back. A timeless and contemporary piece that can be used in 
any number of environments, be it dining room, living room 
or any other space where it can be admired. 

Made from Catuaba with details in Canela and copper 
backrest with a natural finish of oil and wax.

Canelinha
cadeira | chair

dimensões | dimensions 56 x 47 cm. 
altura | height 67 cm.
peso | weight 5,5 kg.
altura do assento | seat height 45 cm.









Um design minimalista que combina estrutura e estética. 
Canela torna elegante qualquer ambiente, seja uma sala 
de estar, quarto ou área de leitura. A complexa marcenaria 
é atemporal e contemporânea por suas linhas delicadas. 
Impressionante de todos os ângulos, com destaque para a 
parte traseira, onde as barras de cobre contrastam com a 
madeira escura. A ampla e confortável almofada permite 
várias posições de assento.

Madeira maciça Sucupira, acabamento natural feito com 
uma combinação de óleos e ceras, encosto de cobre e 
estofado de tecido 100% algodão.

A minimalist design combing structure and aesthetic.  
Canela makes an elegant addition to any environment be it 
a living room, bedroom or reading area. The complex joinery 
is rendered timeless & contemporary by its delicate lines. 
Striking from all angles, in particular from behind where the 
copper components contrast against the dark wood. The 
wide comfortable cushion allows for various seating positions.

Made from Sucupira with a natural finish of oil and wax, with 
copper supports and 100% cotton upholstery.

Canela
poltrona | armchair

Prêmio | Award
· Silver | A’Design Award 2018 | Italy

dimensões | dimensions 72 x 73 cm. 
altura | height 80 cm.
peso | weight 14 kg.







A Cordilheira nasceu como uma ideia para dividir dois 
espaços, tem uma delicada curva na frente, e na parte 
traseira, muitas vezes esquecida, tem o seu próprio design 
com um tom de madeira escuro e contrastante. As portas 
curvas são fechadas por ímãs e o interior é dividido por uma 
prateleira no meio de ambos os lados.
Uma peça elegante que deve ser vista de todos os ângulos.
A Cordilheira pode ser construída em tamanhos 
personalizados para melhor se adequar ao seu ambiente, 
e suas pernas podem ser desconectadas para facilitar o 
transporte.

Feito de madeiras maciças Freijó e Ipê, com encaixes 
tradicionais e acabamento natural de cera.

Cordilheira was born as an idea to divide two spaces, it has 
a delicate curve on the front, and the often forgotten rear 
receives its own design with a dark contrasting tone. The 
curved doors are held shut by magnets and the interior is 
divided by a shelf in the middle on both sides.
An elegant piece that should be seen from all angles.
Cordilheira can be built to custom sizes in order to best suit its 
environment and its legs are detachable in order to facilitate 
transport.
Made from Freijó and Ipê with traditional woodworking 
methods and a natural wax finish.

Cordilheira
aparador | credenza 

dimensões | dimensions 80 x 40 cm. 
altura | height 65 cm.
peso | weight 19 kg.





Komodo é uma expressão de funcionalidade, uma mesa de 
cabeceira que retomou os elementos mais minimalistas. 
É surpreendentemente simples, mas totalmente original. 
Suspenso na parede, Komodo libera o espaço normalmente 
ocupado pelas tradicionais quatro pés, isso também significa 
que ele pode ser instalado em qualquer altura, dependendo 
do estilo da cama que o acompanha. Seu design explora 
vários ângulos, a fim de reduzi-lo ao mínimo necessário para 
acomodar itens durante a noite. 

Sua instalação é simples, ficando suspenso através de dois 
parafusos que encaixam em sua parte traseira e ficam 
invisíveis. Um manual com gabarito acompanha a peça para 
facilitar a marcação dos furos. 

Madeira maciça Freijó e Muirapiranga com acabamento 
natural feito com uma combinação de óleos e ceras.

Komodo is a statement of functionality, a nightstand that 
has been stripped back to its most minimalist elements. It is 
strikingly simple yet uniquely original.  Being wall mounted, 
Komodo frees up floor space usually occupied by the tradi-
tional four legs, it also means that it can be installed at any 
height depending on the style of bed it accompanies. It was 
designed with various angles in mind in order to reduce it 
to the most basic structure necessary to accommodate over-
night items. 

Installation is simple with it being mounted via two screws 
that slot into its rear remaining hidden, the manual provided 
includes a template for the screw positions. 

Made from Freijó and Muirapiranga with a natural finish of 
oil and wax.

Komodo
mesa de cabeceira | bedside table 

Prêmio | Award
· Iron | A’Design Award 2018 | Italy
· Finalist | Prêmio Salão Design 2017 | Brazil

dimensões | dimensions 44 x 33 cm. 
altura | height 15 cm.
peso do par | weight per pair 5 kg.









Um objeto simples que simplifica a vida. Um ‘Welcome home’ objeto para estar 
ao lado da porta de entrada, Pendú assume várias funções, acomodando as 
chaves através dos quatro ímãs, porta-objetos no baixo-relevo, também possui três 
ganchos e um espelho personalizado.

Sua instalação é simples, ficando suspenso através de dois parafusos que encaixam 
em sua parte traseira e ficam invisíveis. Um manual com gabarito acompanha a 
peça para facilitar a marcação dos furos. 
Inclui espelho.

Feito em diversas madeiras maciças, acabamento natural composto de uma 
combinação de óleos e ceras. 

A simple object that simplifies life. A ‘Welcome home’ shelf intended to be placed 
by the front door, Pendú has a range of functions, accommodating keys via the four 
magnets and loose items through the depressions, it also has three hooks and a 
personalised mirror.

Installation is simple with it being mounted via two screws that slot into its rear 
remaining hidden, the manual provided includes a template for the screw positions. 
Mirror included.

Made from a range of solid hard woods  with a natural finish of oil and wax.

Pendú
organizador | organizer

dimensões | dimensions 49,5 x 11 cm. 
altura | height 5,5 cm.
peso | weight 2 kg.

Prêmio | Award
· Iron | A’Design Award 2018 | Italy
· Finalist | Prêmio Salão Design 2017 | Brazil





Um design puro e simples para um banquinho 
de três pés tradicional que recebe um apelo 
completamente moderno através de seus detalhes 
de cobre e aparência esbelta. A linha de cobre no 
assento marca a junção na madeira e, como tal, é 
diferente em cada uma delas, tornando-as únicas. 
Tão leve quanto forte, é uma combinação perfeita de 
estrutura e estética.

Feito em diversas madeiras maciças, acabamento 
natural composto de uma combinação de óleos e 
ceras. 

A clean and simple design for a traditional three-
legged stool which gives it a thoroughly modern 
appeal through its copper details and slender 
appearance. The copper line on the seat marks the 
join in the wood and as such is different on each 
making them all unique. As light as it is strong it’s a 
perfect combination of structure and aesthetic.

Made from a range of solid hard woods  with a natural 
finish of oil and wax.

Lin
banco, mesa lateral | stool, side table

diâmetro | diameter 35 cm. 
altura | height 45 cm.
peso | weight 4 kg.







Linha Circular



Um mancebo minimalista que combina o metal com madeira para criar uma 
forma esbelta e elegante. Ele pode compor qualquer ambiente sem ocupar muito 
espaço. 
Para facilitar o transporte ele se divide de 3 partes e é de fácil montagem.

Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática cor metalizada cobre ou latão 
e detalhes em cobre/latão maciço. 
Madeira maciça Freijó ou Cumaru e acabamento natural feito com uma 
combinação de óleos e ceras.

A minimalist coat stand which combines a slender wooden element together with 
a metallic base to produce an elegant form. It can compliment any environment 
while occupying minimal space.
For ease of transport it splits into three parts and is easy to assemble.

Carbon-steel structure with copper/brass metallic tone electrostatic paint and 
details in solid copper/brass. Freijó or Cumaru solid hardwood with a natural finish 
of oils and waxes.

Parabelo
mancebo | coat stand

diâmetro | diameter 50 cm. 
altura | height 164 cm.
peso | weight 4 kg.





Uma solução contemporânea para os novos espaços, o 
espelho giratório foi pensado como uma penteadeira 
moderna vertical, com caixas para guardar objetos e 
ganchos metálicos para pendurar colares. Ele também pode 
assumir novos usos em diferentes espaços e como ocupa 
pouco espaço é ideal para os apartamentos compactos. 

Feito em madeira maciça Freijó e acabamento natural feito 
com uma combinação de óleos e ceras. Estrutura em aço 
carbono com pintura eletrostática cor metalizada cobre e 
detalhes em cobre maciço. 

A contemporary solution for modern spaces, the rotating 
mirror is a modern day dressing table complete with shelves 
and hooks on the rear side for storing objects and necklaces. 

Made from Freijó with a natural finish of oils and waxes. 
Carbon-steel structure with copper tone electrostatic paint 
and details in solid copper.

Gira
espelho giratório | rotating mirror 

dimensões | dimensions 40 x 24 x 135 cm. 
dimensão do espelho | mirror dimension 40 x 110 cm. 
peso | weight 10 kg.







dimensões | dimensions                                    GIRA 40 x 24 x 135 cm.               GIRA MIRIM 35 x 24 x 75
dimensão do espelho | mirror dimension     GIRA 40 x 110 cm.                        GIRA MIRIM 35 x 49



A estrutura de metal foi pensada pra ser extremamente leve e apoia 
uma peça de madeira maciça encaixada na sua estrutura. Uma 
peça versátil, que compõe qualquer espaço e pode ser usada em 
conjuntos de diferentes tamanhos e alturas. 

Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática cor metalizada 
cobre ou latão.
Tampo feito em madeira maciça Freijó ou Muirapiranga e 
acabamento natural feito com uma combinação de óleos e ceras.

Made up of a slender metal structure which supports a conical 
wooden top. It is a versatile piece which can be used alone or in 
combination with others of different sizes.

Carbon-steel structure with copper/brass metallic tone electrostatic 
paint and details in solid copper/brass. Table top made from Freijó or 
Muirapiranga solid hardwood with a natural finish of oils and waxes.

OZO
mesa lateral | side table

* A *
diâmetro | diameter 25
altura | height 66 cm.
peso | weight 4 kg.

* B *
diâmetro | diameter 35 
altura | height 52 cm.
peso | weight 6 kg.









Com um design minimalista, o cabideiro pode compor um 
espaço de parede e pendurar bolsas, casacos, lenços e ob-
jetos. Quando instalados formam um interessante desenho 
na parede.

Feito em diversos tipos de madeira maciça, acabamento 
natural feito com uma combinação de óleos e ceras.

Minimalist coat hook Voa is eye catching yet subtle and can 
be used in almost any environment to hang coats, scarves 
and bags. Once installed they form an interesting composi-
tion on the wall.

Made using various species of Brazilian hard woods with a 
natural finish of oils and waxes.

VOA
cabideiro | coat hook

dimensões | dimensions 1,5 x 11 x 11 cm. 
peso | weight 50 g.





O vaso Onda é esculpido em um bloco único de madeira, suas 
bordas curvas dão origem ao seu nome. Um tubo de latão está 
inserido na madeira que abriga tubo de vidro removível.
Feito em madeira maciça e acabamento natural feito com uma 
combinação de óleos e ceras.

Tubo de ensaio em vidro 2 x 15 cm cap. 34 ml.

* Disponível em Muirapiranga, Freijó e Cumaru.

Onda vase is sculpted from a solid block of wood, it’s curved edges 
give rise to its name meaning wave in Portuguese. Inserted into the 
wood is a brass tube and within that a removable glass one.  
Made using various species of Brazilian hard woods with a natural 
finish of oils and waxes.

Glass test tube 2 x 15 cm cap. 34 ml. 

* Available in Muirapiranga, Freijó, and Cumaru.

Onda
vaso para plantas | wooden vase

dimensões | dimensions 13 x 5,5 x 15 cm. 
altura | height 15 cm.
peso | weight 200 g.





Knót (ki-no-ti) é o encontro de design, beleza e simplicidade esculpidos de forma 
artesanal em madeira maciça. 

Formado pelo encontro entre a arquiteta brasileira Renata Gutierrez (nó) e o 
woodworker britânico James Rowland (knot), dois apaixonados pela forma, vida e 
textura da madeira.

Nossa proposta vem através de linhas simples, materiais de qualidade e 
acabamentos naturais. Todas as nossas peças são feitas à mão usando técnicas da 
marcenaria tradicional para criar peças contemporâneas atemporais, que não só 
precisam ser vistas, mas também sentidas.

Todo esse processo acontece em Paraty, cidade que escolhemos para nos inspirar, 
viver e trabalhar, onde temos uma oficina bem equipada e um charmoso Atelier no 
centro histórico com vista para o mar.

Knót (ki-no-ti) is the meeting of design, beauty and simplicity hand crafted in solid 
hard-woods.

It was formed between Brazilian architect Renata Gutierrez (nó) and British 
woodworker James Rowland (knot), both passionate about the forms, tones and 
textures of wood. 

Our focus is on simple lines, quality materials and natural finishes. All of our pieces are 
handmade using traditional woodworking methods to create timeless contemporary 
pieces that not only need to be seen but also felt. 

This takes place in Paraty Brazil, the city in which we chose to live and work where we 
have a well -equipped workshop and a charming studio overlooking the seafront in 
the historic centre.

Ph: @leofaria



Pendú
organizador | organizer

Prêmio Salão Design 2017 | finalista, finalist

A’Design Award 2018 | vencedor, winner Iron

Komodo
mesa de cabeceira | bedside table

Prêmio Salão Design 2018 | finalista, finalist

A’Design Award 2018 | vencedor, winner Iron

Canela para dois
namoradeira | bench

A’Design Award 2018 | vencedor, winner Silver                    
                

Canela
poltrona | armchair

A’Design Award 2018 | vencedor, winner Silver   

Prêmios | Awards



Especificação dos produtos | Product specification
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Canelinha
cadeira | chair

madeira*: Catuaba
encosto: cobre
acabamento: mistura de óleos e ceras
altura assento: 45 cm.
altura braço: 61 cm.

wood*: Catuaba
backrest: copper
finish: mix of oil and wax
seat height: 45 cm.
armrest height: 61 cm.

Canela
poltrona | armchair

madeira*: Sucupira
estrutura do encosto: cobre
acabamento: mistura de óleos e ceras
assento: estofado 100% algodão
altura assento: 40 cm.
altura braço: 65 cm.

wood*: Sucupira
backrest structure: copper
finish: mix of oil and wax
seat: 100% cotton upholstery
seat height: 40 cm.
armrest height: 65 cm.

Canela para dois
namoradeira | bench

madeira*: Muirapiranga
encosto: cobre
acabamento: mistura de óleos e ceras
altura assento: 44 cm.
altura braço: 55 cm.

wood*: Muirapiranga
backrest: copper
finish: mix of oil and wax
seat height: 44 cm.
armrest height: 55 cm.

* madeira usada na imagem
* wood used in image



Especificação dos produtos | Product specification

Riva
mesa de centro | coffee table

madeira*: Freijó
detalhes: cobre
acabamento: mistura de óleos e ceras
altura prateleira: 26 cm.

wood*: Freijó
details: copper
finish: mix of oil and wax
shelf height: 26 cm.

Galgo
armário | cabinet

madeira*: Catuaba
detalhes: cobre 
altura pernas: 95 cm.

wood*: Catuaba
details: copper
legs height: 95 cm.

Cordilheira
aparador | credenza

madeira*: Freijó
detalhes: Ipê tabaco
acabamento: mistura de óleos e ceras
altura pernas: 20 cm.

wood*: Freijó
details: Ipê tabaco
finish: mix of oil and wax
legs height: 20 cm.
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* madeira usada na imagem
* wood used in image



Especificação dos produtos | Product specification

Lin
banco, mesa lateral | stool, side table

madeira*: Muirapiranga
detalhes: cobre
acabamento: mistura de óleos e ceras

wood*: Muirapiranga
details: copper
finish: mix of oil and wax

Pendú
organizador | organizer

madeira*: Ipê tabaco
detalhes: Canela Preta de demolição 
espelho: 14 x 34 cm.
ímãs: 4

wood*: Ipê tabaco
details: reclaimed Canela Preta
mirror: 14 x 34 cm.
magnets: 4

Komodo
mesa de cabeceira | bedside table

madeira*: Freijó
detalhes: Muirapiranga
acabamento: mistura de óleos e ceras

wood:* Freijó
details: Muirapiranga
finish: mix of oil and wax
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* madeira usada na imagem
* wood used in image



Especificação dos produtos | Product specification

VOA
cabideiro | coat hook

madeira*: Roxinho
acabamento: mistura de óleos e ceras

wood*: Roxinho
finish: mix of oil and wax

OZO
mesa lateral | side table

madeira*: Muirapiranga/Freijó
estrutura: metal pintado
acabamento: mistura de óleos e ceras

wood:* Muirapiranga/Freijó
estructure: metalic painted
finish: mix of oil and wax
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* madeira usada na imagem
* wood used in image

Parabelo
mancebo | coat stand

madeira*: Catuaba
detalhes: Cobre
acabamento: mistura de óleos e ceras

wood*: Catuaba
details: copper
finish: mix of oil and wax
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Especificação dos produtos | Product specification

* madeira usada na imagem
* wood used in image

Guá
biombo | screen

madeira*: Freijó
hastes de Guapuruvu pintadas em 
acrílica
detalhes: Cobre
acabamento: mistura de óleos e ceras

wood*: Freijó
Guapuruvu leaf stem painted in acrilic
details: copper
finish: mix of oil and wax
 

Gira 
espelho giratório | rotating mirror

madeira*: Freijó
detalhes: Cobre
acabamento: mistura de óleos e ceras

wood*: Freijó
details: copper
finish: mix of oil and wax
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Especificação dos produtos | Product specification

* madeira usada na imagem
* wood used in image

Fenda
mesa de jantar | dining table

madeira*: Ipê
acabamento: mistura de óleos e ceras

wood*: Ipê
finish: mix of oil and wax
 

Dram
bar | sidebar

madeira*: Canela Preta de demolição
acabamento: mistura de óleos e ceras
detalhes: latão
altura das pernas: 72 cm.

wood*: Reclaimed Canela Preta
finish: mix of oil and wax
details: brass
legs height: 72 cm.
 

Onda
vaso para plantas | wooden vase 

madeira*: Cumaru
acabamento: mistura de óleos e ceras
detalhes: latão

wood*: Cumaru
finish: mix of oil and wax
details: brass
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Mostruário de madeiras | Wood selection*

*    os tons das madeiras podem variar
**   somente para Pendú e Lin
*** disponibilidade limitada

*    the tones of the woods may vary
**  only available for Pendu & Lin
*** limited availability

Catuaba Jequitibá

Cumaru Muirapiranga

Jatobá Peroba mica

Freijó

Sucupira **

Canela Preta ***
demolição | reclaimed

Além de utilizar madeira recuperada sempre que possível, o restante da madeira é certificado pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis).

In addition to using reclaimed wood whenever possible, the remainder of our timber comes certified by IBAMA (Brazilian Institute of the Environment 
and Renewable Natural Resources).
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