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ARQUI Plus

Arqui Plus é um novo conceito de mobiliá-
rio de escritório para a área executiva. De 
grande beleza, linhas simples e ordena-
das tornam-se extremamente atrativas.

Armários. 
A sua configuração por módulos autóno-
mos permite a linha adaptar-se a todas 
as áreas, obtendo o máximo partido dos 
espaços. Cadeira Mónaco ref. 0805 CR.
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ARQUI Plus

A linha Arqui Plus transforma-se num ambiente caracteriza-
do pela elegância e simplicidade, onde o mobiliário de escri-
tório é uma presença importante.

O contraste e a harmonia das suas formas, composta por 
uma estrutura metálica tubular que suporta uma superfície 
de trabalho elegante, revestida por lacados ou madeiras no-
bres de máxima qualidade. Cadeira Luso ref. 1910.
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ARQUI Plus

Extensão de trabalho. 

Este conceito baseia-se na 
sobreposição de planos hori-
zontais, traduzidos em tam-
pos e armários modulares 
que permitem combinarem-
-se entre si, criando uma área 
de trabalho eficiente, funcio-
nal e compacta. 
Cadeira Prestige ref. 4410 CR.
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ARQUI Plus
Mesa de reunião. Solução moderna para salas de reuniões, que promove o 
trabalho em grupo. A beleza dos lacados ou das madeiras, suportados por 
uma estrutura quadrada firme mas elegante, convida a que todos colaborem 
e expressem ideias. Cadeira Mónaco ref. 0804 CR.
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LUK
linha
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LUK

Secretária com tampo de madeira e estrutura em metal cromado. Bloco de 
gavetas suspenso em preto com frentes em madeira nogueira e puxadores 
cromados.
Armário baixo em preto com frentes em nogueira. Puxadores e pés cromados.
Cadeira Prestige ref. 4510 CR.  

Luk Space é um sistema de mobiliário de escritório que através 
de um número reduzido de elementos, combinados entre si ou 
não, possibilitam uma personalização de espaço de trabalho, 
dando-lhe elegância e sensacionalidade, complementado pela 
gama cuidadosamente seleccionada de acabamentos e cores 
disponiveis.

Pormenor da estrutura cromada da secretária.
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LUK

Secretária com tampo de madeira e estrutura em metal 
cromado.
Pés e puxadores cromados.
Armário alto em preto com frentes em madeira, puxadores 
e pés dos armários cromados.
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LUK

A linha LUK oferece uma gama de acabamentos e materiais 
cuidadosamente selecionados, que conjugados criam solu-
ções capazes de responder a diferentes espaços, ambientes 
e necessidades. Cadeira Sevilha ref. 1302.
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LUK
Mesa de reunião rectangular com tampo em nogueira e estrutura 
em metal cromado. Armário alto preto com frentes em nogueira, 
puxadores e pés cromados. Cadeira Prestige ref. 4410 CR.

Mesa de reunião quadrada com tampo em nogueira.
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URBAN
linha
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URBAN

O mobiliário é delineado para clientes exigentes com um 
gosto identificado.

A linha Urban projeta-se sobre o conceito de prestígio re-
velado por linhas e perspectivas de grande impacto visual, 
sendo caracterizada pela sua forte personalidade. 

Apresenta uma elegante combinação entre o clássico e as 
novas tendências de design. Cadeira Mónaco ref. 0704 CR.
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URBANArmários com soluções mistas possibili-
tam criar uma relação entre a estética e 
a funcionalidade dotando o utilizador de 
diversos meios de arquivo.

Extensão de trabalho. 

Neste sistema o foco centra-se na mesa, que 
parece ser formado a partir de uma única peça. 
Um sistema de armazenagem modular supor-
ta a mesa e serve como contraste. Este progra-
ma facilita todas as formas de comunicação de 
escritório. Cadeira Prestige ref.4510 CR.
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URBAN

Linha Urban, com um design sóbrio, aliado a de-
talhes diferenciadores. Incorpora o espirito dire-
cional, com adaptabilidade a espaços individuais 
ou coletivos e espaços de reunião. Linha que pro-
porciona soluções complementares com o intuito 
de se ajustar à necessidade de cada projeto de 
forma direcionada e individual.

Painéis laterais elegantes parecem carregar um 
imponente tampo de 50 mm com facilidade. En-
riquecidos por materiais da melhor qualidade, 
lacados e madeiras selecionadas permitem a 
possibilidade de um toque pessoal num escritório 
executivo. Cadeira Luso ref. 1910.
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URBAN

Reunião. Singularidade num produto que tem o aço 
como base estrutural, partilha protagonismo com im-
ponentes tampos de madeira ou lacados, resultando 
uma combinação de materiais bastante apelativos.
Cadeira Prestige ref. 4310 CR.
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DINAMIK
linha



34 35

DINAMIK

É uma linha de mobiliário executivo projeta-
do para atender plenamente as necessida-
des dos novos ambientes de trabalho.

O design das pernas, sofisticado e inespera-
do, produzidas em aço 50x15mm, adota uma 
leveza e eficácia estrutural. 
Cadeira Milão ref. 1202 CR.
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DINAMIK

Armários. 

Desenvolveram-se vários módulos que permitem ao 
utilizador configurar o móvel que deseja, personali-
zando-os. 

Diversos tipos de sistemas de abertura e de materiais 
personalizam uma gama alargada de soluções nos 
mais diversos tamanhos. Cadeira Milão ref. 1202 CR.
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As mesas individuais do sistema Dinamik permitem a 
junção de uma estrutura lateral. 

A simplicidade do sistema possibilita criar postos de 
trabalho individuais de grandes dimensões, oferecendo 
uma grande comodidade. 
Cadeiras Mónaco ref. 0704 CR | 0804 CR.

DINAMIK
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Combinado com uma área de trabalho 
revestido com materiais de elevada quali-
dade, esta linha pode ser inserida em di-
ferentes ambientes de estética moderna.

Extensão de trabalho. 

A Dinamik é uma linha de direção, onde 
a configuração por módulos permite res-
ponder de uma forma personalizada às 
necessidades operativas de um posto 
com estas características. 
Cadeiras Mónaco ref. 0704 CR | 0804 CR.

DINAMIK
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Sala de reuniões. A forma e a leveza da estrutura 
da linha Dinamik cria uma solução duradoura e 
sólida com um toque de clássico. 

Cadeira Prestige ref. 4310 CR.

Cada componente, acessório ou elemento oferece 
o melhor em termos de fiabilidade, funcionalida-
de, conforto e prazer estético. Combinados com 
superfícies de trabalho elegantes, revestidas por 
lacados ou madeira nobres de máxima qualidade, 
tornam o lugar repleto de comunicação e eficácia.

DINAMIK
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SEDE
Zona Industrial de Abraveses
3515-157 VISEU
GPS  N 40º 40.921’   W 7º55.409’

TEL 232 450 631 / 232 452 800
FAX 232 452 845

/mobilar.sousamarques

www. mobilar.net | geral@mobilar.net

EXPOSIÇÃO
Av. Tenente Coronel Silva Simões
Nº1 B Abraveses
3515-113 VISEU
GPS  N 40º 40.6751’   W 7º55.354’

TEL/FAX 232 451 137

http://siesta.com.tr/
mailto:export@siesta.com.tr
https://www.facebook.com/SiestaFurniture
https://twitter.com/SiestaFurniture
http://www.pinterest.com/SiestaFurniture
http://www.youtube.com/SiestaFurniture
http://instagram.com/SiestaFurniture



