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Acabamento / Materiais Preço (€)

Tampo: Folha de nogueira espinhada com acabamento alto 

brilho;

290,0 → 130,0 ↗ 75,0 ↓

K1021 🧊 2,8 m³ 105 kg

Tampo: Vidro incolor de 12 mm temperado;

280,0 → 130,0 ↗ 75,0 ↓

K2008a 🧊 2,7 m³ 105 kg

Tampo: Mármore ice jade polido, com aresta boleada;

120,0 → 120,0 ↗ 75,0 ↓

K1166 🧊 1,1 m³ 55 kg

Tampo: Vidro incolor de 12 mm temperado;

160,0 → 160,0 ↗ 75,0 ↓

K2002a 🧊 1,9 m³ 70 kg

Tampo: Folha de nogueira espinhada com acabamento mate;

300,0 → 130,0 ↗ 75,0 ↓

K1001 🧊 2,9 m³ 160 kg

Tampo: Mármore black silk polido, com aresta boleada;

120,0 → 120,0 ↗ 75,0 ↓

K1145 🧊 1,1 m³ 55 kg

Tampo: Vidro bronze de 10 mm temperado;

350,0 → 140,0 ↗ 75,0 ↓

K2015 🧊 3,7 m³ 120 kg

100,0 → 100,0 ↗ 75,0 ↓

K2007 🧊 0,8 m³ 30 kg

Tampo: Acabamento em folha de ouro sobre textura "Riscada", 

coberto de resina transparente;

160,0 → 160,0 ↗ 75,0 ↓ Corpo: Acabamento em cor latão;

K1380a 🧊 1,9 m³ 130 kg Base: Latão polido;

Mesa de jantar com corpo em resina reforçada com fibra de vidro, 

tampo vitrificado e base em latão.

6 720 €

KENYA

Mesa de jantar com base em resina reforçada com fibra de vidro e 

tampo em mármore.

2 345 €

ATHOS

Mesa de jantar com base em resina reforçada

com fibra de vidro e tampo em madeira.

6 920 €

BONSAI

Mesa de jantar com base em resina reforçada

com fibra de vidro e tampo em vidro.

5 250 €

INVICTA

Mesa de jantar com base em resina reforçada

com fibra de vidro e tampo em vidro.

5 110 €

AMAZÓNIA

Mesa de jantar com base em resina reforçada

com fibra de vidro e tampo em vidro.

5 390 €

BAOBAB
Base: Acabamento em folha de ouro;

Base: Acabamento em cor verdete em textura "Knockdown", 

com pormenor em latão polido;

Base: Acabamento em cor bronze;

Base: Acabamento em cor bronze;

Base: Acabamento em folha de ouro;

Mesas de Jantar
*Diferentes tamanhos/acabamentos possíveis sob consulta

Ref. / Imagem Detalhes / Dimensões (cm)

Mesa de jantar com base em resina reforçada

com fibra de vidro e tampo em madeira.

6 820 €

ALLANA
Base: Acabamento em cor latão;

Mesa de jantar com base em resina reforçada com fibra de vidro e 

tampo em mármore.

2 280 €

Base: Acabamento em cor latão;
CALYPSO

Mesa de jantar em resina reforçada

com fibra de vidro.

Tampo em Base: Acabamento em cor ouro pálido envelhecido; 1 020 €

IVY

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 2 v.1.0 / 2023



Tampo: Acabamento em folha de ouro texturada, coberto de 

resina transparente;

250,0 → 130,0 ↗ 75,0 ↓

K2013a 🧊 2,4 m³ 125 kg

Tampo: Folha de raiz de nogueira com acabamento alto brilho;

300,0 → 130,0 ↗ 75,0 ↓

K1102 🧊 2,9 m³ 170 kg

Mesa de jantar em resina reforçada com fibra de vidro com tampo 

vitrificado.

8 470 €

PANGEA

Mesa de jantar com base em resina reforçada

com fibra de vidro e tampo em madeira.

10 270 €

SIGMA

Base: Lacagem a preto com acabamento alto brilho;

Base: Acabamento em cor latão;

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 3 v.1.0 / 2023



Acabamento / Materiais Preço (€)

Tampo: Folha de nogueira espinhada com acabamento alto 

brilho;

140,0 → 110,0 ↗ 40,0 ↓

K1023 🧊 0,6 m³ 35 kg

Tampo: Folha de raiz de nogueira com acabamento alto brilho;

85,0 → 75,0 ↗ 48,0 ↓

K2003 🧊 0,3 m³ 25 kg

Tampo: Folha de raiz de nogueira com acabamento mate e 

vidro incolor de 6 mm temperado;

141,0 → 106,0 ↗ 42,0 ↓ Corpo (Ext): Acabamento em cor bronze;

K1081 🧊 0,6 m³ 48 kg Corpo (Int): Acabamento em cor ouro pálido;

Tampo: Acabamento em folha de ouro sobre textura "Riscada", 

coberto de resina transparente;

55,0 → 52,0 ↗ 40,0 ↓

K1084a 🧊 0,1 m³ 10 kg

Tampo: Acabamento em folha de ouro sobre textura "Riscada", 

coberto de resina transparente;

82,0 → 54,0 ↗ 35,0 ↓

K1084b 🧊 0,2 m³ 12 kg

Tampo: Acabamento em folha de ouro sobre textura "Riscada", 

coberto de resina transparente;

55,0 → 35,0 ↗ 31,0 ↓

K1084c 🧊 0,1 m³ 7 kg

Tampo: Acabamento em cor ouro pálido envelhecido, sobre 

textura "Riscada";

57,0 → 57,0 ↗ 110,0 ↓

K2006 🧊 0,4 m³ 35 kg

Tampo: Mármore "Portoro Brecciato" polido;

71,0 → 65,0 ↗ 57,0 ↓

K2020 🧊 0,3 m³ 40 kg

Tampo: Mármore "Portoro Brecciato" polido;

142,0 → 133,0 ↗ 44,0 ↓

K2019 🧊 0,8 m³ 110 kg

★
Mesa de apoio em resina reforçada com

fibra de vidro, com tampo em mármore.

1 270 €

ODYSSEY A.

★
Mesa de centro em resina reforçada com

fibra de vidro, com tampo em mármore.

3 900 €

ODYSSEY C.

Corpo: Acabamento em textura "Vulcânica";

Corpo: Acabamento em textura "Vulcânica";

Mesa de apoio em resina reforçada com

fibra de vidro, com tampo vitrificado.

780 €

GAIA A. (C)

Mesa de apoio bar em resina reforçada

com fibra de vidro.

1 120 €

GAIA AB.

Corpo: Acabamento em cor ouro pálido envelhecido;

Corpo: Acabamento em cor ouro pálido envelhecido;

Mesa de apoio em resina reforçada com

fibra de vidro, com tampo vitrificado.

830 €

GAIA A. (A)

Mesa de apoio em resina reforçada com

fibra de vidro, com tampo vitrificado.

870 €

GAIA A. (B)

Corpo: Acabamento em cor ouro pálido envelhecido;

Corpo: Acabamento em cor ouro pálido envelhecido;

Mesa de centro com tampo em madeira e base em resina 

reforçada com fibra de vidro.

1 030 €

ARBOR

Mesa de centro com corpo em resina reforçada com fibra de vidro 

e tampo em madeira e vidro.

1 700 €

GAIA C.

Base: Acabamento em cor latão;

Mesas de Centro e Apoio
*Diferentes tamanhos/acabamentos possíveis sob consulta

Ref. / Imagem Detalhes / Dimensões (cm)

Mesa de centro com tampo em madeira e base em resina 

reforçada com fibra de vidro.

2 300 €

ALLANA
Base: Acabamento em cor latão;

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 4 v.1.0 / 2023



Acabamento / Materiais Preço (€)

Corpo: Acabamento em fibra de vidro natural envelhecida;

62,0 → 65,0 ↗ 93,0 ↓ Estofo: Tecido de exterior Sunbrella ref. "Taupe"

K3000 🧊 0,4 m³ 7 kg C.O.M. (1 lm) 460 €

Corpo: Acabamento em fibra de vidro natural envelhecida;

72,0 → 74,0 ↗ 93,0 ↓ Estofo: Tecido de exterior Sunbrella ref. "Taupe"

K3000a 🧊 0,5 m³ 13 kg C.O.M. (1 lm) 520 €

Corpo: Acabamento em cor ouro pálido envelhecido;

58,0 → 57,0 ↗ 90,0 ↓ Estofo: Tecido Star ref. "Titan";

K1300b 🧊 0,3 m³ 9 kg C.O.M. (1 lm) 690 €

Corpo: Acabamento em cor betão envelhecido;

80,0 → 80,0 ↗ 60,0 ↓ Estofo: Tecido de exterior Sunbrella ref. "Ardoise";

K1044 🧊 0,4 m³ 30 kg C.O.M. (3 lm) 2 390 €

Corpo: Acabamento em cor betão envelhecido;

176,0 → 110,0 ↗ 94,0 ↓ Estofo: Tecido de exterior Sunbrella ref. "Ardoise";

K3001 🧊 1,8 m³ 70 kg C.O.M. (6 lm) 2 750 €

Corpo: Acabamento em cor betão envelhecido;

280,0 → 100,0 ↗ 60,0 ↓ Estofo: Tecido de exterior Sunbrella ref. "Ardoise";

K1062 🧊 1,7 m³ 110 kg C.O.M. (12 lm) 6 000 €

Corpo: Acabamento em cor bronze;

46,0 → 55,0 ↗ 83,0 ↓ Estofo: Tecido Star ref. "Titan";

K1320 🧊 0,2 m³ 9 kg C.O.M. (1 lm) 710 €

Corpo: Acabamento em fibra de vidro natural envelhecida;

46,0 → 55,0 ↗ 102,0 ↓ Estofo: Tecido de exterior Sunbrella ref. "Taupe"

K3003 🧊 0,3 m³ 14 kg C.O.M. (1 lm) 920 €

Corpo: Acabamento em cor latão;

52,0 → 53,0 ↗ 82,0 ↓ Estofo: Tecido Juke ref. "Taupe 12";

K1123 🧊 0,2 m³ 6 kg C.O.M. (1 lm) 670 €LUNA

Cadeiras, Cadeirões e Sofás
*Diferentes tamanhos/acabamentos possíveis sob consulta

Ref. / Imagem Detalhes / Dimensões (cm)

Cadeira em resina reforçada

com fibra de vidro com estofo.

Cadeirão em resina reforçada com

fibra de vidro com estofo e almofada.

EROS (S)

Sofá em resina reforçada com

fibra de vidro com estofo e 3 almofadas.

EROS (M)

EROS (L)

Cadeira em resina reforçada

com fibra de vidro com estofo.

FLORA (C)

2 870 €

Cadeirão em resina reforçada

com fibra de vidro com estofo.

CIBELLE (A)

710 €

2 450 €

Sofá em resina reforçada com

fibra de vidro com estofo e 6 almofadas.

DAISY

690 €

480 €

540 €

Banco bar em resina reforçada

com fibra de vidro com estofo.

Cadeira em resina reforçada com

fibra de vidro com estofo.

CIBELLE (C)

Cadeira em resina reforçada com

fibra de vidro com estofo.

6 240 €

730 €

940 €

FLORA (B)

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 5 v.1.0 / 2023



Corpo: Acabamento em cor ouro pálido envelhecido;

100,0 → 83,0 ↗ 73,0 ↓ Estofo: Pele Pacific ref. "579";

K1400 🧊 0,6 m³ 24 kg C.O.L. (3.3 lm) 2 330 €TRITON

Cadeirão em resina reforçada com

fibra de vidro com estofo.
2 540 €

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 6 v.1.0 / 2023



Acabamento / Materiais Preço (€)

Tampo: Mármore carrara polido, com aresta boleada;

150,0 → 40,0 ↗ 90,0 ↓

K1027 🧊 0,5 m³ 105 kg

Estrutura: Corpo exterior e interior em acabamento cor 

bronze, e portas em folha de raiz de nogueira com acabamento 

alto brilho;

200,0 → 47,0 ↗ 90,0 ↓

K1026 🧊 0,8 m³ 120 kg

Estrutura: Corpo exterior e interior em acabamento cor latão, e 

portas em folha de raiz de nogueira com acabamento alto 

brilho;

210,0 → 50,0 ↗ 95,0 ↓ Centro: Espelho velho de 4 mm e vidro claro de 8 mm;

K1181 🧊 1,0 m³ 158 kg Base: Acabamento em cor bronze;

Estrutura: Corpo exterior e interior em acabamento cor latão, 

com portas em acabamento cor verdete com latão em textura 

"Knockdown";

300,0 → 47,0 ↗ 96,0 ↓ Interior: Folha de ouro e vidro claro de 8 mm;

K1184 🧊 1,4 m³ 180 kg Base: Acabamento em cor latão;

Estrutura: Lacagem a preto em textura "Vidrada" com 

acabamento alto brilho;

210,0 → 45,0 ↗ 90,0 ↓

K1500 🧊 0,9 m³ 72 kg

Tampo: Mármore "Portoro Brecciato" polido;

182,0 → 54,0 ↗ 85,0 ↓

K4010 🧊 0,8 m³ 96 kg

Tampo: Folha de ouro texturada, coberto com resina 

transparente;

440,0 → 49,0 ↗ 85,0 ↓

K4004 🧊 1,8 m³ 190 kg

Consola em resina reforçada com fibra de vidro com tampo 

texturado e vitrificado.

6 350 €

POMPEIA

Aparadores e Consolas
*Diferentes tamanhos/acabamentos possíveis sob consulta

Ref. / Imagem Detalhes / Dimensões (cm)

Consola com base em resina reforçada com fibra de vidro e 

estrutura em madeira com 3 gavetas.

2 650 €

JANUS (C)

4 690 €

ALLANA (S)

★
Consola com corpo em resina reforçada com fibra de  vidro e 

tampo em mármore.

3 200 €

ODYSSEY

Consola com base em resina reforçada com fibra de  vidro e tampo 

em mármore.

2 740 €

ALLANA (C)

Aparador com base em resina reforçada com fibra de vidro e 

estrutura em madeira.

Aparador com base em resina reforçada com fibra de vidro, 

estrutura em madeira, espelho e prateleira em vidro.

3 700 €

HYPERION

Aparador com base em resina reforçada com fibra de vidro, 

estrutura em madeira, prateleira em vidro e papel de parede.

6 060 €

JANUS (S)

Base: Acabamento em cor bronze;

Base: Acabamento em cor bronze;

Base: Acabamento em folha de ouro;

Corpo: Acabamento em textura "Vulcânica";

Corpo: Acabamento em textura "Vulcânica";

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 7 v.1.0 / 2023



Acabamento / Materiais Preço (€)

Corpo: Lacagem a branco RAL 9010 com acabamento mate, 

adequado para exterior;

280,0 → 263,0 ↗ 320,0 ↓

K6000a 🧊 23,6 m³ 200 kg

45,0 → 50,0 ↗ 210,0 ↓

K8003 🧊 0,5 m³ 30 kg

55,0 → 55,0 ↗ 185,0 ↓

K1421 🧊 0,6 m³ 58 kg

65,0 → 70,0 ↗ 207,0 ↓

K1420 🧊 0,9 m³ 63 kg

Corpo: Exterior em acabamento cor verdete sobre textura 

"Riscada", interior em acabamento folha de ouro texturada;

106,0 → 46,0 ↗ 202,0 ↓ Iluminação: 2 focos LED 2.5W;

K4000 🧊 1,0 m³ 80 kg Prateleiras e Base: Inox polido latonado;

Corpo: Exterior em acabamento artístico “avermelhado” alto 

brilho, e interior em folha de ouro texturada;

134,0 → 58,0 ↗ 170,0 ↓ Prateleiras: Vidro bronze de 5 mm;

K4009 🧊 1,3 m³ 60 kg Iluminação: Fita LED 5W;

Corpo: Exterior em acabamento artístico “avermelhado” alto 

brilho, e interior em folha de ouro texturada;

73,0 → 63,0 ↗ 198,0 ↓ Prateleiras: Vidro bronze de 5 mm;

K4008 🧊 0,9 m³ 40 kg Iluminação: Foco LED 2.5W;

Corpo: Exterior lacado a preto alto brilho, e interior em folha 

de ouro texturada;

60,0 → 60,0 ↗ 162,0 ↓ Prateleiras: Vidro bronze de 5 mm;

K4003 🧊 0,6 m³ 26 kg Iluminação: Foco LED 2.5W;

120,0 → 15,0 ↗ 260,0 ↓

K1368a/b 🧊 0,5 m³ 24 kg

Outros
*Diferentes tamanhos/acabamentos possíveis sob consulta

Ref. / Imagem Detalhes / Dimensões (cm)

10 290 €

DOURO

★
Vitrina em resina reforçada com fibra de vidro, com prateleiras e 

iluminação.

4 200 €

ORACLE

Jarrão em resina reforçada com fibra de vidro.

★
Vitrina em resina reforçada com fibra de vidro, com prateleiras e 

iluminação.

3 480 €

ORIGIN

Painel em resina reforçada com fibra de vidro.

*Dimensões e preço por painel

1 930 €

ROOTS (P)

Corpo: Acabamento em branco envelhecido mate, sobre 

textura "Orgânica";

2 100 €

BRUTUS

Bar escultural em resina reforçada com fibra de vidro, com 

iluminação, prateleiras e base rotativa.

(Assinado/numerado por Albino Miranda)

Vitrina em resina reforçada com fibra de vidro, com prateleiras e 

iluminação.

2 620 €

ORION

Corpo: Acabamento em cor latão, sobre textura "Orgânica";

Candeeiro escultural em resina reforçada

com fibra de vidro.

16 880 €

ACACIA

Jarrão em resina reforçada com fibra de vidro.

2 210 €

ARGUS

Iluminação: Foco LED de 20W;

★

Peça decorativa em resina reforçada com fibra de vidro.

1 170 €

AGAVE

Corpo: Acabamento em cor bronze, sobre textura "Orgânica";

Corpo: Acabamento em cor ouro pálido envelhecido, sobre 

textura "Riscada";

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 8 v.1.0 / 2023



327,0 → 49,0 ↗ 211,0 ↓

K1370 🧊 3,4 m³ 72 kg

Corpo: Acabamento exclusivo em cor "Chumbo";

30,0 → 30,0 ↗ 190,0 ↓

K8002 🧊 0,2 m³ 25 kg

Biombo em resina reforçada com fibra de vidro.

6 930 €

ROOTS (S)

3 esculturas em resina reforçada com fibra de vidro.

(Assinadas/numeradas por Albino Miranda)

*Dimensões/peso por peça
3 570 €

WISDOM

Corpo: Acabamento em folha de ouro, sobre textura 

"Orgânica";

Base: Acabamento em textura "Vulcânica";

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 9 v.1.0 / 2023



Acabamento / Materiais Preço (€)

Corpo: Acabamento em cor verdete sobre textura "Riscada";

150,0 → 3,0 ↗ 165,0 ↓

K5002 🧊 0,1 m³ 30 kg

Corpo: Acabamento em cor ouro pálido envelhecido, sobre 

textura "Orgânica";

160,0 → 15,0 ↗ 100,0 ↓

K1241 🧊 0,2 m³ 10 kg

Corpo: Acabamento exclusivo em ouro texturado envelhecido;

202,0 → 23,0 ↗ 209,0 ↓ Espelho: Espelho bronze de 5 mm;

K5003 🧊 1,0 m³ 60 kg Iluminação: Fita LED 7W;

Corpo: Acabamento em cor marfim, sobre textura "Orgânica";

44,0 → 8,0 ↗ 44,0 ↓

KC 001a 🧊 0,0 m³ 3 kg

Corpo: Acabamento em cor marfim, sobre textura "Orgânica";

61,0 → 10,0 ↗ 61,0 ↓

KC 002a 🧊 0,0 m³ 4 kg

Corpo: Acabamento em cor marfim, sobre textura "Orgânica";

92,0 → 10,0 ↗ 66,0 ↓

KC 004a 🧊 0,1 m³ 7 kg

Corpo: Acabamento em cor marfim, sobre textura "Orgânica";

96,0 → 16,0 ↗ 90,0 ↓

KC 003a 🧊 0,1 m³ 9 kg

Corpo: Acabamento em cor ouro pálido envelhecido, sobre 

textura "Orgânica";

150,0 → 10,0 ↗ 90,0 ↓

K1240 🧊 0,1 m³ 9 kg

Corpo: Acabamento em cor ouro pálido envelhecido, sobre 

textura "Forja";

152,0 → 18,0 ↗ 150,0 ↓

K1480 🧊 0,4 m³ 53 kg

Espelhos e Painéis
*Diferentes tamanhos/acabamentos possíveis sob consulta

Ref. / Imagem Detalhes / Dimensões (cm)

Espelho em resina reforçada com fibra de vidro.

1 850 €

NEST

340 €

NENÚFAR (S)

Espelho em resina reforçada com fibra de vidro.

390 €

Espelho em resina reforçada com fibra de vidro.

240 €

NENÚFAR (XS)

Espelho em resina reforçada com fibra de vidro.

Espelho em resina reforçada com fibra de vidro.

1 940 €

TWISTED (S)

NENÚFAR (M)

Espelho em resina reforçada com fibra de vidro.

450 €

NENÚFAR (L)

Painel de parede em resina reforçada

com fibra de vidro.

(Assinado/numerado por Albino Miranda)
4 570 €

HORUS

Espelho: Espelho cristal de 5 mm;

Espelho: Espelho cristal côncavo de 3 mm;

Espelho em resina reforçada com fibra de vidro.

1 000 €

ATLAS

Espelho em resina reforçada com fibra de vidro.

1 830 €

HELIOS

Espelho: Espelho cristal de 5 mm;

Espelho: Espelho cristal de 5 mm;

Espelho: Espelho cristal de 5 mm;

Espelho: Espelho cristal de 5 mm;

Espelho: Espelho cristal de 5 mm;

Espelho: Espelho cristal de 5 mm;

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 10 v.1.0 / 2023



Corpo: Lacagem a preto com acabamento alto brilho, sobre 

textura "Vidrada";

125,0 → 21,0 ↗ 200,0 ↓

K1481a 🧊 0,5 m³ 70 kg

Corpo: Lacagem a preto com acabamento alto brilho, sobre 

textura "Vidrada";

185,0 → 24,0 ↗ 300,0 ↓

K1481a 🧊 1,3 m³ 125 kg

2 680 €

TWISTED (M)
Espelho: Espelho cristal de 5 mm;

Espelho em resina reforçada com fibra de vidro.

4 020 €

TWISTED (L)

Espelho em resina reforçada com fibra de vidro.

Espelho: Espelho cristal de 5 mm;

Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 11 v.1.0 / 2023



Acabamento / Materiais Preço (€)

Corpo: Acabamento em cor ouro pálido envelhecido;

285,0 → 36,0 ↗ 60,0 ↓

KC 049 🧊 0,6 m³ 17 kg

Corpo: Acabamento em fibra de vidro natural envelhecida;

242,0 → 42,0 ↗ 42,0 ↓ Estrutura: Latão escovado;

KC 040 🧊 0,4 m³ 28 kg Iluminação: 4 lâmpadas vintage E27 LED 4W;

Corpo: Folha de ouro;

47,0 → 4,0 ↗ 90,0 ↓ Iluminação: 1 LED 2.5W;

KC 030a 🧊 0,0 m³ 2 kg Sem iluminação 200 €

Corpo: Folha de ouro;

53,0 → 4,0 ↗ 131,0 ↓ Iluminação: 1 LED 2.5W;

KC 031a 🧊 0,0 m³ 3 kg Sem iluminação 260 €

Corpo: Folha de ouro;

58,0 → 15,0 ↗ 148,0 ↓ Iluminação: 1 LED 2.5W;

KC 032 🧊 0,1 m³ 4 kg Sem iluminação 320 €

Corpo: Acabamento em cor marfim sobre textura "Orgânica", 

com espelho velho de 4 mm;

44,0 → 10,0 ↗ 44,0 ↓ Iluminação: 1 lâmpada G9 LED 2.5W;

KC 001 🧊 0,0 m³ 2 kg Sem iluminação 370 €

Corpo: Acabamento em cor marfim sobre textura "Orgânica", 

com espelho velho de 4 mm;

61,0 → 15,0 ↗ 61,0 ↓ Iluminação: 1 lâmpada G9 LED 2.5W;

KC 002 🧊 0,1 m³ 4 kg Sem iluminação 540 €

Corpo: Acabamento em cor marfim sobre textura "Orgânica", 

com espelho velho de 4 mm;

92,0 → 15,0 ↗ 66,0 ↓ Iluminação: 1 lâmpada G9 LED 2.5W;

KC 004 🧊 0,1 m³ 6 kg Sem iluminação 590 €

Corpo: Acabamento em cor marfim sobre textura "Orgânica", 

com espelho velho de 4 mm;

96,0 → 20,0 ↗ 90,0 ↓ Iluminação: 1 lâmpada G9 LED 2.5W;

KC 003 🧊 0,2 m³ 8 kg Sem iluminação 680 €

620 €

830 €

910 €

1 020 €

Iluminação
*Diferentes tamanhos/acabamentos possíveis sob consulta

Ref. / Imagem Detalhes / Dimensões (cm)

Painel de iluminação em resina reforçada

com fibra de vidro, com iluminação LED e espelho.

NENÚFAR (M)

Painel de iluminação em resina reforçada

com fibra de vidro, com iluminação LED e espelho.

NENÚFAR (L)

NENÚFAR (S)

Iluminação: 4 focos LED 2.5W;

440 €

520 €

590 €

Painel de iluminação em resina reforçada

com fibra de vidro, com iluminação LED e espelho.

NENÚFAR (XS)

Painel de iluminação em resina reforçada

com fibra de vidro, com iluminação LED e espelho.

Painel de iluminação em resina reforçada

com fibra de vidro, com iluminação LED.

LEAF (L)

Candeeiro de suspensão em resina reforçada

com fibra de vidro, com iluminação LED.

Painel de iluminação em resina reforçada

com fibra de vidro, com iluminação LED.

LEAF (S)

Painel de iluminação em resina reforçada

com fibra de vidro, com iluminação LED.

LEAF (M)

2 190 €

AURA

Candeeiro de suspensão em resina reforçada com fibra de vidro 

com estrutura em latão e iluminação LED.

3 390 €

FLOWIN
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Corpo: Acabamento em cor bronze e preto alto brilho;

60,0 → 60,0 ↗ 100,0 ↓ Abajur: Ø60 x 33 em tecido franzido Natal ref. "04";

KC 042 🧊 0,4 m³ 9 kg Iluminação: 1 lâmpada vintage E27 LED 4W;

Corpo: Acabamento em cor latão com tubo em latão polido;

60,0 → 60,0 ↗ 161,0 ↓ Abajur: Ø60 x 33 em tecido franzido Natal ref. "04";

KC 041 🧊 0,6 m³ 8 kg Iluminação: 1 lâmpada vintage E27 LED 4W;

Abajur: Acabamento em fibra de vidro natural envelhecida;

100,0 → 100,0 ↗ 220,0 ↓ Estrutura: Latão escovado;

KC 005 🧊 2,2 m³ 35 kg Iluminação: 3 lâmpadas vintage E27 LED 4W;

Abajur: Acabamento em fibra de vidro natural envelhecida;

80,0 → 80,0 ↗ 57,0 ↓ Estrutura: Latão escovado;

KC 048 🧊 0,4 m³ 11 kg Iluminação: 3 lâmpadas vintage E27 LED 4W;

Corpo: Acabamento em folha de ouro, sobre textura 

"Espatulada";

42,0 → 9,0 ↗ 160,0 ↓ Iluminação: 1 foco LED 2.5W;

KC 020a 🧊 0,1 m³ 6 kg Sem iluminação 680 €

880 €

Painel de iluminação em resina reforçada

com fibra de vidro, com iluminação LED.

Candeeiro de chão com abajur em resina reforçada com fibra de 

vidro, estrutura em latão e iluminação LED.

2 690 €

RUBY

TILE

Candeeiro de mesa em resina reforçada com fibra de vidro com 

abajur e iluminação LED.

640 €

ÓNIX

Candeeiro de suspensão com abajur em resina reforçada com fibra 

de vidro, estrutura em latão e iluminação LED.

1 120 €

RUBY

Candeeiro de chão em resina reforçada com fibra de vidro com 

estrutura em latão, abajur e iluminação LED.

840 €

PYRO
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TERMOS E CONDIÇÕES
Data efetiva: 15 de Março, 2023

Ao encomendar produtos Karpa®, cada cliente concorda com os seguintes termos e condições:

1- PREÇOS E ENCOMENDAS

1.1- Os valores da lista de preços Karpa são para o público e substituem quaisquer outros publicados ou anunciados anteriormente;

1.2- Encomendas pró-forma requerem um depósito de 40% sobre o pedido e o pagamento restante terá de ser feito antes do envio da encomenda;

1.3- Encomendas pró-forma personalizadas requerem um depósito inicial de 50%. O restante terá de ser pago até 3 dias antes da data de envio;

1.4- Todas as peças são propriedade da Karpa® até que o pagamento seja totalmente recebido;

1.5- A Karpa® reserva o direito de adiar a data de envio até que o pagamento seja totalmente recebido;

1.6- Os preços da Karpa® referem-se sempre a uma unidade e são ExWorks Barcelos, Portugal;

1.7- O IVA não está incluído, como tal, este imposto deve ser adicionado ao preço;

1.8- Os preços da Karpa® não incluem custos de envio ou taxas;

1.9- A embalagem está incluída no preço, contudo, se uma embalagem específica for exigida pelo cliente, o seu custo será cobrado adequadamente;

2- PRAZOS DE ENTREGA

2.1- O tempo mínimo de produção é de 7 a 8 semanas, a partir do dia em que o pedido é feito e confirmado, com tempo de entrega não incluído;

2.2- Para encomendas personalizadas ou de grandes quantidades, a Karpa® reserva o direito de acordar com o cliente a data de entrega. A data acordada pode mudar devido a 

restrições de produção;

3- POLÍTICA DE TRASNPORTE E RECLAMAÇÃO DE DANOS

3.1- Empresas de transporte são escolha do cliente. Se o cliente optar por transportar os produtos por conta própria, a Karpa® estará isenta de qualquer responsabilidade em 

relação ao envio; 

3.2- Se o envio for solicitado à Karpa®, será cobrado para além do valor do produto;

3.3- A Karpa® não se responsabiliza por quaisquer danos durante o envio;

3.4- A encomenda é de propriedade do cliente a partir do momento em que os produtos são retirados da empresa pela transportadora; 

3.5- Todos os produtos são cuidadosamente embalados e inspecionados antes do envio. Recusar uma encomenda danificada não exime o comprador da responsabilidade pelo 

seu pagamento;

3.6- Qualquer dano visível na embalagem (caixa de madeira ou outro) deve ser imediatamente comunicado ao transportador com intenção de fazer uma reclamação por 

escrito. A prova escrita da reclamação e prova fotográfica da embalagem danificada deve ser comunicada por email à Karpa® no prazo de 48 horas após a entrega, para 

info@karpa.pt. Qualquer dano visível que tenha ocorrido nas peças encomendadas, também deve ser reportado à Karpa® com provas fotográficas;

3.7- Após a entrega, o cliente tem 15 dias para desembalar, montar e testar cuidadosamente todas as peças encomendadas. Qualquer item danificado ou com alguma 

irregularidade deve ser reportado à Karpa® com provas fotográficas. Não informando a Karpa® sobre danos visíveis ou não visíveis no prazo de 15 dias após o envio, resultará 

na recusa da reclamação;

3.8- A encomenda dever ser cuidadosamente desembalada e a sua embalagem deve permanecer intacta por 15 dias após a sua receção. Caso algum problema ocorra durante 

este período, o item danificado deve ser cuidadosamente reembalado e enviado para as instalações da Karpa® para inspeção, com despesa a cargo do cliente;

3.9- Se a embalagem for descartada ou se estiver danificada e não puder ser reutilizada, o cliente é responsável por reembalar os produtos adequadamente e garantir a sua 

entrega bem protegidos;

4- DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS

4.1- Nenhuma devolução será aceite sem o consentimento por escrito da Karpa®. Devoluções não autorizadas serão recusadas, com despesa a cargo do cliente;

4.2- Cancelamentos após 5 dias úteis desde a data de encomenda, podem resultar num custo de reposição com despesa a cargo do cliente;

5- POLÍTICAS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

5.1- A Karpa® reserva o direito de não vender ou continuar a vender a qualquer distribuidor cujas políticas de venda tenham um impacto negativo na nossa reputação em 

competir ou vender para uma região ou cidade;

5.2- Muitos dos acabamentos ou texturas da Karpa® são aplicados manualmente e podem variar em cor, tonalidade e feitio. Apesar do esforço em atingir um acabamento, 

podem ocorrer pequenas variações;

5.3- A Karpa® reserva o direito de, para peças produzidas total ou parcialmente com materiais de origem natural (ex: Mármores, Folhas de Madeira, etc), ajustar os seus preços, 

datas de entrega e/ou sugerir um material similar, se após consulta com o fornecedor se verificarem ruturas de stock, descontinuidade do material ou alterações significativas 

nos preços;

5.4- As imagens/fotografias de produtos Karpa® produzidos total ou parcialmente com materiais de origem natural (ex: Mármores, Folhas de Madeira, etc), servirão apenas 

como exemplo, não sendo possível garantir as mesmas cores, formas e padrões em todas as encomendas onde as mesmas referências sejam consideradas, pelas caraterísticas 

únicas, intrínsecas à própria natureza desses materiais;

6- RESPONSABILIDADE 

6.1- A Karpa® não será responsável por quaisquer lucros ou poupanças perdidos, perda de reputação ou boa vontade, danos indiretos/incidentais ou consequentes, 

decorrentes ou relacionados com a venda dos artigos;

7- ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

7.1- Os Termos e Condições da Karpa® podem ser alterados ocasionalmente devido a novas leis/regulamentos ou outros motivos. Os novos Termos e Condições entrarão em 

vigor a partir da data de publicação em karpa.pt e serão, portanto, aplicáveis às encomendas submetidas após essa data;
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