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Aparador de Entrada.
Encontre o  aparador  de entrada com o

estilo que melhor se adapta à sua casa.

Dispomos de móveis minimalistas que

darão personalidade ao seu átrio.

.



Aparador de Entrada.

Madeira

0,80m x 0,33m x 0,80m 

Mármore

0,80m x 0,33m x 0,80m 

Vidro

0,80m x 0,33m x 0,80m 



Aparador |  2 níveis

0,80m x 0,33m x 0,80m 

Aparador |  3 níveis

0,80m x 0,33m x 0,80m 
 

Aparador |  5 níveis

0,80m x 0,33m x 0,80m 



Aparador de TV.
Encontre o aparador de TV com o estilo

que melhor se adapta à sua casa.

Dispomos de móveis minimalistas que

darão personalidade ao seu átrio.



Aparador de TV.

Aparador de TV |  2 Níveis

1,20m x 0,40m x 0,60m
 
 

Aparador de TV |  3 Níveis

1,20m x 0,40m x 0,60m
 
 



Mesa de Centro.
Procura uma mesa de centro elegante e

prática? Descubra o modelo ideal para a

sua casa!

Dispomos de uma ampla gama de todos

os estilos de mesa de centro, muito

úteis e decorativas para a sua sala de

estar.





Mesa de Centro.

Madeira

1,00m x 0,60m x 0,45m
 
 

Vidro

0,85m x 0,35m x 0,45m
 
 

Mármore

0,85m x 0,35m x 0,45m
 
 



As nossas mesas de apoio são o suporte
ideal para tudo o que quiser ter mais à
mão.

Mesa de Apoio.

Medidas padrão:

0,45m x 0,25m x 0,65m   





Mesa de Cabeceira.

As nossas mesas de cabeceira mantêm a

leitura, o despertador e a água sempre ao

seu alcance. Encomende a sua para ter o

mobiliário mais prático ao lado da sua

cama!

Medidas padrão:

0,45m x 0,35m x 0,50m 



Mesa de Refeição.

As nossas mesas são muito mais do que

um móvel. São um ponto de encontro

onde se reúne a família e amigos. Por isso,

é imprescindível que esta peça seja

prática, resistente e de qualidade!

Damos-lhe o suporte profissional que

precisa para escolher a melhor opção para

a sua casa.





Mesa de refeição | 4 pessoas

1.20m x 1,00m x 0,78m

Mesa de refeição | 6 pessoas

1.80m x 1,00m x 0,78m

Mesa de refeição | 8 pessoas

2.10m x 1,00m x 0,78m

Dimensões.



Aparador.

Feito com 3 portas em palhinha, o nosso

aparador é a peça ideal para ganhar mais

arrumação na sua sala.

Medidas padrão:

1,60m de comprimento x 0,50m de largura

x 0,70m de altura





Medidas padrão:

0,85m de comprimento

0,30m de profundidade

1,85m de altura 

Estante.
Dispomos de estantes para qualquer

divisão da sua casa com diversos tipos,

estilos e tamanhos. 

Madeira 

Vidro 

Chapa 

Materiais:



Espelho & Charriot.
O nosso Espelho e Charriot são peças que

se apresentam com um estilo industrial e

que graças às suas linhas simples

adaptam-se a qualquer divisão.

Medidas padrão:

Espelho | 1,80m x 1m

Charriot | 1,70m x 1,20m 



Prateleira.

As prateleiras transformam paredes vazias

num ótimo lugar para arrumar e mostrar

os seus objetos. Temos muitos estilos,

acabamentos e tamanhos.





Smart Storage Solutions.

Suporte de Sapatos

Suporte de Lenha



Garrafeira.
As nossas garrafeiras vão ajudá-lo a

armazenar e organizar os seus vinhos

favoritos, ao mesmo tempo que atribuirá

à sua decoração um toque especial.

Dimensões:

Pequena - 5 garrafas 

Média - 10 garrafas 

Grande - 18 garrafas 





Suporte para plantas, o artigo que irá

ajudá-lo a criar um ambiente caseiro

e acolhedor.

Suporte de Plantas.



Suporte de Toalhas.

Suporte de Chão Suporte em Escada Suporte de Parede



Mobiliário à sua medida.

Ferro | Cores:

Preto

Branco

Dourado

Madeira | Tons:

Pinho

Faia

Carvalho

Cerejeira

Sapeli

Nogueira
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Faça o seu pedido sem compromisso.

Receba orçamentos de forma gratuita.

Realize o seu projeto!

 

938 116 788 | 918 833 071

baruch.concept@gmail.com

 

www.baruchconcept.com

 @baruchconcept

 


