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Cheerful furniture design, 

created to express an 

elegant, modern lifestyle. 

A collection full of bold, 

curved details that invite 

you to stay at home.

Design bem animado, 

expressão de um estilo 

de vida moderno e elegante. 

Uma coleção repleta 

de detalhes curvilíneos 

arrojados que convidam 

a ficar em casa.
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Fotografia  Estúdio Carlos Ferraz, lda
Design  cmc – comunicação visual, lda.

As cores e texturas apresentadas são uma represen-tação e podem não 

corresponder à realidade.

Reservados todos os direitos de reprodução total ou parcial desta publicação, 

armazenamento num sistema, ou trasmissão de qualquer forma ou por qualquer 

meio, electrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outros, sem prévio consen-

timento por escrito da Moveme. A Moveme reserva-se o direito de retirar de 

produção ou alterar qualquer produto por razões técnicas, estéticas ou comer-

ciais, sem aviso prévio.

Las colores apresentadas son representaciones y pudieron no corresponder a 

la realidad. 

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede 

ser reproducida, almacenada en un sistema, o trasmita en ninguna forma o 

por ningún medio, electrónico, mecánico, de fotocopia, grabación o otros, sin  

previo consentimiento por escrito de Moveme. Moveme se reserva el derecho 

de retirar de producción o modificar cualquier roducto por razones técnicas,  

estéticas o comerciales sin previo aviso.

The presented colors are mere representations and might not correspond to 

the reality. 

All rights reserved. No part of this publication can be reproduced, stored in 

a system, or transmited in any form or for any means, electronic, mechanic, 

photocopy, recording or others, without previous consent in writing of Moveme. 

Moveme reserves the right to cancel the production or modify any product for 

technical, design or commercial reasons, without previous notice. 

 


