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A busca pela vida simples no campo, em contraponto com a complexidade 
caótica da vida moderna, é um desejo latente.

E surfando nessa onda, porque não trazer um pouco do charme da Toscana 
Italiana para dentro da casa?

Essa peça segue a 
temática provençal, 
mas se adapta também 
a diferentes estilos.
É uma releitura de 
antigos puxadores 
articulados.

Esse puxador ponto é 
um clássico do estilo 
provençal, compondo 
bem com as peças 
Shell e o Plymonth.

Já esse puxador é uma 
releitura das tradicionais 
conchas provençais.
Diferente do Shell, esse 
produto é mais baixo e 
retangular, se adaptando 
facilmente à moldura das 
portas e tendo uma 
estética mais versátil e 
leve.
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Diferente do puxador 
Allen, essa peça é mais 
imponente e robusta. 
Na sua versão lisa além 
de combinar com 
ambientes minimalistas, 
compõe com peças 
provençais.



O estilo industrial continua muito forte na decoração.

Elementos que nos remetem a estética dos pavilhões industriais, como elementos 
recartilhados, acabamentos envelhecidos e desgastados, parafusos aparentes e 
outros detalhes que fazem parte desta temática.
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Esse puxador ponto tem 
detalhe recartilhado que 
facilita a pega e cria uma 
identidade única e 
industrial.

Essa peça utilizada com a 
chapinha recartilhada, 
pode ser aplicada indivi-
dualmente ou compondo 
com outros puxadores 
recartilhados, como: Shell, 
Allen e Sorento.

Baseado no nosso best 
seller de vendas, o puxa-
dor Ken, essa peça 
mantém as características 
vencedoras e aplica o 
elemento recartilhado em 
sua superfície, tornando o 
modelo industrial e 
diferenciado.
Por ter base em alumínio 
extrusado, o aplique em 
zamak di!culta as cópias e 
torna o modelo único.

Essa peça reinventa os 
tradicionais puxadores 
alças simplesmente 
aplicando o elemento 
recartilhado em sua 
superfície.

Diferente do puxador 
Allen, essa peça é mais 
imponente e robusta. 
Ideal para cozinhas de 
estilo industrial ou, na 
sua versão lisa, para 
ambientes minimalistas.
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