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CADEIRAS
A cadeira Fusta é uma peça de mobiliário 
elegante e impetuosa para acompanhar mesas 
de jantar ou locais sociais. Aqui demonstrada 
em freixo escurecido com estofo confortável 
em mostarda, esta cadeira tem enumeras 
combinações possíveis variando em tipos de 
madeira, tecido e cor. Esta cadeira cria uma 
harmonia natural em forma e material em 
qualquer espaço que esteja.

CADEIRA FUSTA

COLEÇÂO IMA

ENVIO DISPONÍVEL

COLEÇÃO
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MESAS

COLEÇÃO 
As mesas Fidel são uma coleção de mesas 
destinadas a diferentes grupos de pessoas 
e conhecidos, mas não só. Estes produtos 
reúnem tanto uma família ocupada como um 
grupo de empresários criando a ocasião 
especial para qualquer tipo de evento social. 
Eles trazem um design imponente e uma 
forma solida. O seu utilizador é acolhido com 
o charme e com toda a beleza da madeira.

MESAS FIDEL

COLEÇÂO IMA 

ENVIO DISPONÍVEL
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ESTAR
As peças Verum são intemporais, mas 
mesmo assim peças tradicionais de mobiliário 
que condizem com a honestidade da madeira 
maciça em si. Estas elegantes e confortáveis 
peças de mobiliário trazem um charme 
infinito aos seus espaços de todos os ângulos e 
perspetivas. Estes modelos podem ser 
customizados com toda a imaginação 
disponível.

PEÇAS VERUM

COLEÇÂO IMA 

ENVIO DISPONÍVEL

COLEÇÃO
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MOBILIÁRIO

COLEÇÃO
A cama Heiko não é apenas um lugar de 
descanso, mas também um local de pausa 
espiritual e emocional. A sua forma 
ortogonal e a maneira como complementa a 
beleza material da madeira cria o ambiente 
perfeito para o quarto principal. O bar 
Quercus é uma peça de mobiliário solida 
cheia de espaço interior para as bebidas mais 
variadas. Estas peças trazem o sentimento de 
sofisticação e modernidade numa 
casa de luxo.

CAMA HEIKO
BAR QUERCUS

COLEÇÂO IMA

ENVIO DISPONÍVEL
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NÚMEROS ID

ENCOMENDAS
FO Fusta Cadeira Exterior                                                                   500€                                               

FF Fusta Cadeira Escritório                                                                 500€

FD Fusta Cadeira Jantar                                                                         550€

FR Fidel Mesa w/ Suporte Redondo                                               1500€

FS Fidel Mesa w/ Suporte Reto                                                        1500€

VA Verum Cadeirão                                                                                800€

VB Verum Banco                                                                                       750€

HB Heiko Cama                                                                                      3500€

QB Quercus Bar                                                                                     3000€

IVA INCLUIDO
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NÚMEROS ID

ENCOMENDAS
Na IMA nós oferecemos uma experiência 

de beleza e honestidade na nossa coleção de 

mobiliário. As nossas peças de mobiliário são 

desenhadas e pensadas com elegância e luxo na 

mente. O uso de madeira maciça faz com que o 

toque, a reflexão e até o cheiro das nossas peças 

seja único. O objetivo dos nossos produtos não 

é apenas sentar, dormir ou comer, mas tanto 

para além disso. Viver num espaço que 

comunica com os seus utilizadores e os faz 

sentir apaixonados

A nossa coleção descreve estes sentimentos em 

diferentes compartimentos da casa e em 

diferentes espaços temporais. Os produtos IMA 

são armas emocionais que enchem a sua 

envolvente e trazem vida ao vazio. Esta é a 

nossa missão e a nossa paixão por mobiliário e 

pelo ser humano.

Começando com o processo de produção, que é 

nacional, os nossos recursos naturais e 

sustentáveis são colhidos para a produção de 

peças únicas. Não cortamos árvores para 

exercermos a nossa força sobre os elementos, 

mas para transformar estes mesmos elementos 

em objetos vivos imortais. Depois exportamos 

estes produtos a escala mundial e com a maior 

prontidão e atenção. Oferecemos um novo 

começo para a sua casa, uma nova realidade 

para si e uma experiência única de beleza e 

conforto. Misturando o contemporâneo com o 

estilo clássico e o minimalismo não temos 

nenhumas restrições no nosso design. Trata-se 

da procura do simples, do puro e do belo. 

Contacte nos para encontrar o seu produto 

ideal e tornar o seu sonho realidade.

O QUE 
OFERECEMOS

COMO
OFERECEMOS
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Visite @imafurnituredesign no Instagram

para mais informações.


