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Editorial
Era com expetativa que o aguardávamos, este 
renascimento que vem destacar os projetos longamente 
ponderados. Em celebração da primavera, apresentamos 
a nossa nova edição Indoor Primavera-Verão 2023!
Descubra-a como um parêntesis encantado e uma fonte 
de inspiração para ajudar a criar um espaço interior 
completamente à sua imagem. Foram as nossas viagens 
e a nossa abertura aos talentos dos quatro cantos do 
mundo, mas também o nosso desejo de exprimir o estilo 
de vida de cada um, que guiaram as nossas criações.
Objetos que prestam homenagem à natureza ou vão 
buscar a energia de uma decoração urbana, móveis que 
ajudam a saborear a felicidade onde quer que ela esteja, 
num espaço onde se sinta verdadeiramente em casa...
A nossa coleção é um reflexo do que sempre nos 
moveu: o sentido de beleza, o otimismo e a esperança 
no futuro. É por este futuro que o nosso compromisso 
em matéria de ecossustentabilidade ganha ainda 
mais ímpeto: 30% da nossa oferta integra a seleção 
sustentável Good is beautiful. Além disso, pretendemos 
reduzir o nosso impacto ambiental, privilegiando o 
fabrico europeu. Incorporar a leveza no dia a dia e ajudar 
a escrever as mais belas histórias: eis o nosso desejo 
para esta nova estação.



Para ajudar a 
combinar beleza e 
sustentabilidade no 
seu espaço interior, 

30%
da nossa oferta integra 
a seleção sustentável 
Good is beautiful, 
cumprindo um dos 
nossos objetivos:

1Reduzir o impacto 
ambiental dos 
nossos produtos



Descubra todos os nossos compromissos
goodisbeautiful.maisonsdumonde.com/PT/pt

2 Desenvolver 
a oferta Made 
in Europe

3 Preservar as técnicas 
artesanais locais e de 
todo o mundo



Casas de editor

Casas de verão

Descubra as 
nossas casas



Casas-atelier Casas clássicas e elegantes

Casas elegantes e atuaisCasas de lugares distantes





Para viver em "modo de férias" durante 
todo o ano ou quase. Mobiliário e decoração 
transportam-nos, como por magia, para 
o campo ou para um lugar algures na 
Provença... Um convite para mudar de 
ambiente e optar por um estilo de vida o mais 
tranquilo e natural possível.

Deixe-se inspirar nas páginas seguintes.

Casas  
de verão



Viva a 
vida!
Um estado de espírito otimista com este 
mobiliário que aposta nas curvas, nos 
planos arredondados e no rattan entrançado 
imaginativo... 
Os tons cor de mel permitem a fusão com 
cores intensas e motivos exuberantes.  
Ao nível dos acessórios, destaca-se a 
abundância: tucanos, flores, animais exóticos... 
Juntos, devem cantar, vibrar e encantar. 

 / REPORTAGEM /





Aveiro
Audácia, cores, alegria de viver...  

Um universo à parte, inspirado livremente nas nossas viagens.





 / FOCO /

Segredos de uma 
mesa de verão...
Propomos-lhe toalhas de mesa generosas, algumas velas, uma 
vastidão de flores e o charme pitoresco de um bonito individual 
em croché ou louça vintage com motivos originais. Acima de 
tudo, fazemos jorrar a cor com alguns toques de curcuma, 
açafrão ou amarelo-vivo aqui e ali! Aceita o nosso convite?

VER AS NOVIDADES EM ARTIGOS DE MESA





 / REPORTAGEM /

Sartène
É a tentação de viver com 
simplicidade, num lugar habitado 
pelo natural: matérias-primas 
e minerais, fibras entrançadas, 
objetos com um toque artístico... 
Como um regresso às origens.

DESCOBRIR A COLEÇÃO





Simplicidade
Sartène é um estado de espírito: um desejo de 
autenticidade, de nos rodearmos de móveis 
ou objetos apreciados por aquilo que são, sem 
superficialidade, apenas pela sua beleza natural 
ou forma original.

 / REPORTAGEM /





Wayampi
Na Maisons du Monde, todos os talentos são celebrados... 

Desde as técnicas artesanais do outro lado do mundo ao fabrico 
francês do nosso sofá Louvain.

O sofá Louvain é fabricado em França e integra a nossa seleção GOOD IS BEAUTIFUL.



/ REPORTAGEM / 





Há casas que contam as nossas histórias de 
vida, as nossas viagens e as nossas paixões... 
embelezadas com objetos artesanais, 
ambientes mistos, marcas culturais, tornando-
se verdadeiros territórios de expressão, livres, 
criativos, singulares e abertos ao mundo.

Deixe-se inspirar nas páginas seguintes.

Casas de  
lugares distantes



 / REPORTAGEM /



Escala em Ourika
Como tantos olhares sobre o mundo, a casa Ourika abre-se às 
influências de outros lugares. Inspira-se na beleza das tradições 
berberes, no dinamismo do mobiliário retro sobre um fundo de  
cores fortes e emana uma energia totalmente contemporânea...  
Uma diversidade cultural interessante!

VER A GAMA LOURKA



O gosto  
pelo belo
Na Maisons du Monde, gostamos de móveis 
elegantes, aqueles que marcam o seu tempo 
e passam de geração em geração... 
Como estes móveis Lourka, que fazem parte 
da nossa seleção Good is beautiful.

 / REPORTAGEM /

O tampo em imitação de terrazzo
dos móveis Callais foi parcialmente criado

com resíduos de plástico recolhidos:
100% reciclado e reciclável!





Todos os nossos 
desejos...

"Visto que, ao escolher um objeto, estamos a exprimir um pouco de nós 
mesmos, quisemos criar uma coleção multifacetada e descomplicada.

Criações coloridas, divertidas, discretas ou mais visuais...  
Há sempre uma forma de afirmar o nosso estilo!"

Géraldine Florin, 
diretora artística  
da Maisons du Monde

VER TODOS OS NOSSOS OBJETOS DE DECORAÇÃO

 / DECORAÇÃO / 





 / REPORTAGEM /



Toque exótico
Vamos abrir a porta a um pouco de fantasia 
para dar um novo ar à casa? 
Abra caminho para a beleza das fibras 
naturais, dando luz verde à frescura do 
vegetal, rumo à selva e às suas cores 
intensas... Damos as boas-vindas a um 
universo renovador, revigorante como uma 
viagem longínqua!



Urban 
Jungle*

Como o doce sabor de uma fruta 
tropical, uma coleção apimentada, 
cheia de notas picantes e repleta de 
uma frescura exótica... Um leve toque 
de inspiração de lugares distantes 
para ser desfrutado sem moderação!

 / REPORTAGEM /

*Selva urbana





 / ESPAÇOS PEQUENOS / 



Mini e 
inteligente
Um apartamento pequeno, mas com estilo? 
Com a Maisons du Monde, é fácil.
Bastam alguns móveis práticos: por exemplo, 
este sofá clic-clac moderno em veludo, que 
se transforma numa cama extremamente 
confortável com apenas um gesto, esta 
secretária móvel, que pode deslocar conforme 
desejar, e esta cadeira dobrável para colocar 
onde achar melhor. Todos os acessórios 
úteis, o pufe, o cesto e as estantes são bem-
vindos. Quanto ao resto, as cores, os objetos 
decorativos, os tecidos extremamente macios... 
Deixe-se levar pela imaginação, sem limites!





Casas que emanam o estilo discreto e 
requintado dos lugares onde reina a elegância. 
Os objetos são obras de arte, os volumes 
assumem formas arredondadas e as cores 
minerais tranquilizam ou dominam. Tudo é 
sofisticado e descontraído. O estilo elevado a 
arte de viver.

Deixe-se inspirar nas páginas seguintes.

Casas elegantes 
e atuais



Boldin
Aqui, a estética alia-se ao conforto, as formas são 
curvas, arqueadas, quase sensuais e arredondam 
subtilmente os ângulos para ganhar suavidade e 
generosidade. Uma coleção de mobiliário moderno 
e elegante, concebido em madeira com certificação 
sustentável... Nada melhor para fazer rimar estética 
e ética!
Os móveis Boldin e o sofá Lilo  
fazem parte da nossa seleção GOOD IS BEAUTIFUL.

 / REPORTAGEM /





 / FOCO /

Linhas a 
seguir...
Através de uma combinação de 
linhas retas e curvas suaves, 
nasce um design original, entre 
formas arredondadas e rigor. 
O mobiliário e os acessórios 
são trabalhados neste subtil 
equilíbrio de elegância, requinte 
e modernidade, que revela toda 
a personalidade e serenidade 
dos espaços interiores 
contemporâneos.



VER A COLEÇÃO BOLDIN



 / REPORTAGEM /

Caldera
Quando o bem-estar, a estética e a ética se 
combinam... Uma coleção em que o mobiliário 
exibe harmoniosamente as suas linhas 
arredondadas, se envolve em tonalidades 
orgânicas suaves e é concebido respeitando o 
meio ambiente. Toda a expressão de uma arte 
de viver em concordância com os seus valores.
Os móveis Caldera fazem parte da  
nossa seleção GOOD IS BEAUTIFUL.



VER A GAMA CALDERA



 / DECORAÇÃO / 



Showroom
Candeeiros de teto de várias formas, candeeiros 
de mesa fantásticos, espelhos impressionantes, 
telas elegantes, tapetes artísticos, objetos 
curiosos... Na Maisons du Monde, a galeria de 
acessórios de decoração está sempre aberta! 
Cada coleção revela acessórios pequenos ou 
grandes que podem mudar tudo na casa. A sua 
simples presença, a sua tendência estética ou a 
sua personalidade forte destacam-se... Use-as 
para revelar o seu gosto.



Rémi-Pierre LAPPREND,  
diretor de RSE  
da Maisons du Monde

A arte de viver bem
Esta linha de mobiliário em madeira bruta e este sofá com um 
volume generoso foram concebidos em madeira com certificação 
sustentável... um estilo intimista e contemporâneo que combina 
beleza e sustentabilidade!
Os móveis Magnus, a mesa Malouine e o sofá Galaktik  
fazem parte da nossa seleção GOOD IS BEAUTIFUL.

VER A GAMA MAGNUS

 / REPORTAGEM /





 / REPORTAGEM /



Divine
Um nome tão delicado para um 
sofá-cama de canto com dimensões 
generosas. O sofá-cama abre-se com  
um simples gesto, para passar ao 
modo de "co-sleeping", e dobra-se 
imediatamente para voltar à sua forma 
elegante. Por baixo da chaise-longue, 
encontra um espaço de arrumação 
discreto. A gama Divine tem tudo  
para agradar.



Canopy
Uma linha completa de mobiliário, 
que une o carvalho e a palhinha 
de rattan. Esta gama é uma 
criação dos nossos designers e 
foi concebida em madeira com 
certificação sustentável.
Os móveis Canopy e Lourka fazem parte da 
nossa seleção GOOD IS BEAUTIFUL.

 / REPORTAGEM /





Solstice
Neste universo indiscutivelmente 
contemporâneo e totalmente elegante, 
os móveis Solstice oferecem a 
leveza de um estilo caraterizado 
por um design sóbrio e uma grande 
funcionalidade. Esta estética une-
se à madeira escolhida para a 
conceção dos móveis, que conta com 
certificação sustentável e contribui 
para a preservação do ambiente.
Os móveis Solstice fazem parte da nossa  
seleção GOOD IS BEAUTIFUL.

 / REPORTAGEM /





Vida em 
doçura
Tons maravilhosamente claros, móveis de 
linhas minimalistas realçadas por madeira 
clara, uma preferência clara pelo conforto 
e pela funcionalidade... Todo o charme 
de um universo que alia modernidade, 
elegância clássica e espírito boémio!

VER A GAMA SOLSTICE

 / REPORTAGEM /







Aqui, o amor pelos materiais bonitos e 
o gosto pela beleza exprimem-se num 
ambiente contemporâneo, entre sofisticação 
e simplicidade. O mobiliário é inspirado nos 
ícones do design, as linhas refinam-se e 
equilibram-se, criando um estilo bastante 
pessoal e intemporal.

Deixe-se inspirar nas páginas seguintes.

Casas  
de editor





Pienza
Design sóbrio, tons quentes e toques metálicos...  

As novas regras de um luxo com um caráter bastante contemporâneo.



 / REPORTAGEM /

Dolce vita
*

Destaque especial para estas casas de caráter, 
que combinam um ambiente acolhedor e um 
design contemporâneo. O mobiliário, bastante 
sóbrio, ganha vida com uma mistura de madeira, 
couro e metal. Já nos têxteis, os efeitos dos 
materiais e as cores atuais oferecem requinte e 
simplicidade. Um ambiente com uma elegância 
rústica onde alguns objetos invulgares destacam 
a personalidade dos espaços.

*Doce vida





 / COLEÇÃO /



Griffith
Uma nova gama para um estilo vintage  

cheio de personalidade e totalmente moderno.



Vintage, 
sempre...
Griffith é uma coleção de mobiliário 
com formas não convencionais, 
realçadas por um elegante folheado 
em nogueira ambreada. Adoramos 
o contraste proporcionado pela sua 
união com um universo de decoração 
atraído pelo natural.

 / COLEÇÃO /





 / REPORTAGEM /

Astus... 
a gosto!
É para ele que todos os olhares se dirigem, é nele que todos 
se instalam e relaxam. Quer seja um espaço de meditação 
ou experiências, quer passe nele uma noite, um serão ou 
até o dia inteiro, o sofá Astus desdobra-se em todas as suas 
facetas. As costas reversíveis deslocam-se consoante as suas 
necessidades. A decisão é toda sua! 

Frédéric Sionis, 
diretor de design e estilo  
da Maisons du Monde

VER OS SOFÁS MODULARES







Nelas encontra grandes espaços e bonitos 
volumes onde podemos circular, viver e 
trabalhar, rodeados de mobiliário prático e 
imaginativo. Uma panóplia de peças apelativas 
evoca o mobiliário para fins profissionais, 
o processo de fabrico, a recuperação... Um 
trabalho magnífico, como nós gostamos.

Deixe-se inspirar nas páginas seguintes.

Casas-atelier



Wayne
Couro, madeira e metal... um trio de 

personalidade maravilhosamente desconstruído 
por um estampado artístico!



/ REPORTAGEM / 



 / REPORTAGEM /



Germain
Mobiliário industrial com personalidade forte,  
concebido para conquistar qualquer pessoa.



 / TENDÊNCIA /

Estilo industrial, 
for ever*

Para aqueles que adoram as combinações de 
materiais, madeira bruta, metal escuro, couro 
vintage... ícones do estilo industrial. Todos eles 
realçados tanto pelo mobiliário como pelos 
acessórios de decoração. Recorremos também  
a tecidos modernos, coloridos e texturizados  
para dar um toque de suavidade.

*Para sempre







Entre charme, elegância ou prestígio... todas 
elas são testemunhas de uma harmonia bem 
conseguida, uma forte sensação de conforto, 
a paixão de receber num cenário ideal, com 
esmero e com as formas em destaque. 
Toda uma arte de viver, que o mobiliário e a 
decoração se esmeram em criar.

Deixe-se inspirar nas páginas seguintes.

Casas clássicas  
e elegantes



 / COLEÇÃO /



Sainte-Maxime
Uma luminosa vila neochique onde o mobiliário exibe as suas 

bonitas curvas num ambiente natural marcado por notas azuis.



 / COLEÇÃO /

Dream* 
in blue
A coleção exclusiva Sainte-Maxime 
apodera-se dos tons de azul para desenhar 
novas paisagens interiores: estimulantes e 
tónicos, os motivos de folhagem cruzam-se, 
sobrepõem-se, convidam ao sonho ou à 
evasão. Têxteis modernos, acessórios de 
decoração, papéis de parede expressivos... 
Tudo condiz e destaca o mobiliário de linhas 
claras e opulentas.

*Sonho em azul.





San Remo
Um espaço interior com mobiliário claro e sofisticado  

que emana charme e sedução.



/ COLEÇÃO / 



Charme 
sustentável
Os móveis Ormond, com folheado em ácer, 
são fabricados em madeira com certificação 
sustentável. A prova de que se pode conciliar  
o gosto pelo belo e a prioridade dada aos 
materiais ecossustentáveis.
Os móveis Ormond e Romanza fazem parte da  
nossa seleção GOOD IS BEAUTIFUL.

 / COLEÇÃO /





 / FOCO /

Ouro e brilho...
Para os amantes da elegância e do dourado, que adoram o brilho 
metálico do latão, o tom ambreado de um veludo reluzente ou o 
esplendor patinado de um móvel... Apresentamos alguns móveis 
e objetos escolhidos para dar um toque de elegância aos nossos 
espaços interiores. Um universo de grandiosidade e opulência no 
qual o nosso icónico cadeirão barroco triunfará majestosamente!

Géraldine Florin, 
diretora artística 
da Maisons du Monde





 / REPORTAGEM /



Madeira 
reciclada
Os móveis Provence, Flaubert e Bruges 
têm a elegância das grandes peças 
clássicas e toda a nobreza de uma 
madeira que viveu inúmeras vidas.



Frédéric Sionis, 
diretor de design e estilo  
da Maisons du Monde

 / TENDÊNCIA /

Revisitar 
o passado
Incontornável e intemporal, o estilo 
clássico é a expressão da elegância 
francesa: mobiliário familiar e 
arte de receber. Na Maisons du 
Monde, inspiramo-nos em belas 
tradições para reinventar as nossas 
coleções. Esta estação, a palhinha, 
os estampados de folhagens e as 
almofadas adornadas com pompons 
vão continuar a renovar as nossas 
adoradas peças clássicas!





Descubra os nossos BUSINESS CORNERS, 

espaços para os clientes profissionais nas lojas.



NANTES•LA ROCHELLE•MARSELHA

HOTELARIA•RESTAURAÇÃO•ESCRITÓRIOS•COMÉRCIOS

Os nossos hotéis 
esperam por si
Fique num dos nossos hotéis para prolongar a experiência 

“Maisons du Monde”. Durante a estadia, pode mergulhar 

nos nossos universos e contemplar “por dentro” as 

peças de mobiliário e decoração mais emblemáticas 

das nossas coleções. Cada quarto foi criado à imagem 

da marca: aberto ao mundo, inspirado na diversidade 

dos estilos e dos modos de vida. O nosso parceiro 

Vicartem acompanha-nos nesta aventura especial. 

Para obter mais informações ou reservar, aceda a 

maisonsdumondehotel.com

E ENCONTRE A MAISONS DU MONDE NA EUROPA

PORTUGAL • ESPANHA • FRANÇA • ALEMANHA • ITÁLIA • LUXEMBURGO •  SUÍÇA • BÉLGICA • REINO UNIDO • PAÍSES BAIXOS • ÁUSTRIA

Uma coleção 
dedicada aos 
profissionais

A Maisons du Monde também inspira os profissionais.

Há vários anos que temos uma equipa dedicada 

a acompanhar nossos clientes profissionais de A a Z 

e desenvolvemos mobiliário em linha com as nossas coleções, 

adaptado às normas de utilização intensiva. Arquitetos de interiores, 

operadores hoteleiros, escritórios de empresas, restaurantes… 

Na Maisons du Monde, oferecemos-lhe soluções para projetar, 

mobilar e decorar os seus espaços de uma forma “única”.

Para folhear o catálogo eletrónico Business, 

clique em “BUSINESS” no Website maisonsdumonde.com

ou contacte-nosatravés do e-mail 

business@maisonsdumonde.com



Apenas catálogo Web. Para quaisquer questões, consultar as condições gerais de venda da MAISONS DU MONDE, disponíveis no Website www.maisonsdumonde.com. 
MAISONS DU MONDE France S.A.S com um capital social de 57 375 590 €. Representante legal: Julie WALBAUM. Sede social: Le Portereau 44120 VERTOU. Conservatória do Registo Comercial 
(RCS) de Nantes: 383 196 656
Editora: MAISONS DU MONDE France SAS. Diretora da publicação: Julie WALBAUM. Depósito legal: fevereiro de 2023
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