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Haverá melhor momento do que esta estação Outono-Inverno 
22-23 para fazer uma pausa e tirar algum tempo para relaxar? 
Regressar ao essencial, ao que nos faz vibrar, reencontrar a alegria 
de viver e dar lugar ao otimismo.

Na Maisons du Monde, o outono e as suas cores extravagantes 
inspiram-nos e alimentam a nossa criatividade. Conferimos 
energia e audácia a esta coleção, na expetativa de que ambas 
se espalhem e criem em cada um o desejo de explorar novas 
possibilidades nesta estação através da concretização dos seus 
espaços de vivência. 

Estamos convencidos de que é possível fazer tudo isto e, ao mesmo 
tempo, cuidar do planeta. Construir o futuro passa também por 
dar mais valor aos objetos do dia a dia, preservando as técnicas 
artesanais e desenvolvendo produtos sustentáveis. Envolve 
também imaginar outros meios de produção, outras formas 
de criar: produtos Made in Europe, materiais mais ecológicos e 
reciclados. 30% das nossas referências integram atualmente a 
nossa seleção Good is Beautiful.

Reaproximação aos tons naturais, às formas orgânicas da 
natureza, abertura às culturas, às cores do mundo, manifestação 
da diversidade dos estilos, inovação através da aposta em peças 
icónicas e intemporais: eis o que orientou a nossa nova coleção. 

Venha descobrir este universo e dê asas à criatividade para criar o 
seu próprio espaço de vivência, em harmonia com o melhor de si.

Maisons du Monde 
#juntos

Editorial



Decidimos dar o nosso contributo para a mudança porque queremos que as nossas casas sejam tão alegres quanto  

ecológicas, tão elegantes quanto comprometidas, tão modernas quanto sustentáveis e porque amamos o nosso  

planeta tanto quanto os seus habitantes.

O  D E S I G N ,  A G O R A D E  M Ã O S  D A D A S  C O M  S U S T E N TA B I L I D A D E .

goodisbeautiful.maisonsdumonde.com/PT/pt

NUESTROS COMPROMISOS CON LOS ÁRBOLES

AS NOSSAS AMBIÇÕES

Durante todo el año, Maisons du Monde Foundation contribuye a la preservación
de árboles en todas partes del mundo. Ya ha concedido más de 5 millones de euros

a distintas asociaciones locales desde su creación en 2015.

#1 Propor uma oferta de produtos moderna e sustentável.
40% da nossa oferta integrará a seleção Good is beautiful em 2025.

#3 Favorecer a igualdade de oportunidades.
Mentoria de 500 jovens até 2025.

#4 Propor um ciclo de vida circular, social e solidário. 
Será lançada uma oferta de produtos em segunda mão em 2023.

#5 Transformar o nosso trabalho para reduzir a nossa pegada ambiental .
A intensidade das nossas emissões de CO2 será reduzida em 25% até 2025. 

#2 Agir em conjunto com associações no terreno para preservar 

o ambiente e ajudar os que mais precisam.
Até 2025 100 centros Good is beautiful serão criados.



30% DA COLEÇÃO

INTEGRA A NOSSA SELEÇÃO 

GOOD IS BEAUTIFUL

+ de 1960 referências em madeira 
com certificação sustentável 

(FSC ou PEFC)

+ de 1480 referências Made in EuropeEncontre todos os nossos produtos 
Good is beautiful graças ao seguinte ícone

D E S I G N S U S T E N TA B I L I D A D E



Descubra as nossas casas

Casas-atelierCasas de verão

Casas elegantes e atuaisCasas de editor



Casas com expressãoCasas clássicas e elegantes

Casas com emoçãoCasas de lugares distantes



TODAS AS NOVIDADES

As preferências 
assumidas de 
um designer
Embora me rodeie de todos os estilos, tenho 
uma preferência pelo mobiliário que faz a nossa 
imaginação viajar entre o passado e o presente. 
Quando a inspiração se alia ao rigor, à qualidade  
de conceção, sou verdadeiramente conquistado. 
Gosto também deste jogo que consiste na 
transformação de peças icónicas... As regras  
são feitas para serem quebradas.

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



100% MODERNO

O mobiliário enquadra-se mais do que 
nunca nos jogos de formas: planos 
arredondados, curvas, linhas orgânicas, 
ou até ângulos bastante abertos, contraste 
de finura e espessura... Uma abordagem 
refinada, mas claramente arrojada, que 
realça a beleza dos materiais.





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



Refúgio de 
inverno...
Viver com o melhor que a natureza nos 
oferece e privilegiar a madeira, em todas  
as suas formas, preferencialmente 
reciclada ou com certificação sustentável.
Móveis Cinnamon, Kyss, Tennessee e Jeff:  
seleção GOOD IS BEAUTIFUL.







Madeira reciclada
Elegante e acolhedora, ideal para 

todas as condições meteorológicas.
Mesa e banco Tecka.





Desejo de 
descontração
Mergulhar num mar de almofadas, 
fazer uma sesta debaixo de mantas 
aconchegantes, relaxar sobre 
tapetes macios... É tão bom!



Sacramento
Espírito de loft e notas artísticas 
revisitadas pelo calor da madeira  
e a delicada serenidade do branco. 







Perth
Nova expressão do estilo vintage.



Perth, uma coleção 
sustentável

e verdadeiramente moderna. Cada móvel Perth é 
fabricado em madeira com certificação sustentável.







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



Fabricado  
em França

O nosso sofá Louvain é fabricado localmente, 
uma garantia de qualidade e uma forma de 

privilegiar a produção francesa.
Elegante e ético!









Alquimia 
contemporânea

Pepitas discretas ou criações espetaculares, estes objetos 

invadem o espaço e criam toda a magia de um lugar.







Caldera
A arte das curvas em destaque.



Coleção Caldera
Estes móveis fazem parte da seleção Good is Beautiful 

devido aos seus materiais ecossustentáveis.





Estadia parisiense
Espaço interior elegante com influências 

contemporâneas.







Chicago
Como a casa de um arquiteto, onde 

formas geométricas se combinam com 
materiais aveludados.







Cantos 
pequenos 
em espaço,  
mas grandes em estilo!





Cappuccino
Quando a casa se reveste de tons 
de castanho-avelã, caramelo ou 
preto-forte... e a decoração emana 
um delicioso ambiente de outono.







Esta cómoda  
é fabricada em 

madeira rastreada
A madeira foi rastreada desde a floresta 
de origem até à chegada do móvel final: 

100% transparente e sustentável.





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





Reykjavik
O amor pela arte e pelas matérias-primas.



*Sobreciclagem.

Upcycler*:
criar um objeto de valor acrescentado 

a partir de um material antigo.
Móveis Nwaji.







Interpretações 
artesanais

Motivos tribais simultaneamente primários e contemporâneos, 
materiais brutos nas cores da terra ou tradições artesanais... 
tudo serve de inspiração para estes objetos intemporais que 

parecem vindos do outro lado do mundo.





Arusha
Viagem entre formas primitivas 

e madeira escura.







O conjunto de jardim 
entra no inverno





Os nossos desejos  
de lugares distantes...
"Trazer o conceito de viagem e evasão ao universo da casa: eis um 
pouco do ADN da Maisons du Monde!
Através de produtos imbuídos de tradições e técnicas artesanais 
dos quatro cantos do mundo, esta coleção é o reflexo das nossas 
inspirações e da nossa homenagem às diferentes culturas."

Géraldine Florin,  
diretora artística  
da Maisons du Monde







Tanger Trocadero
Um grande universo aberto ao mundo, entre criações 
artesanais e design extremamente contemporâneo.









Como uma ode à alegria de viver, estes 
espaços interiores revestem-se de um espírito 
boémio, leve e contrastante. Numa paleta de 
cores solares e minerais, peças bonitas de 
artesanato e motivos étnicos combinam-se 
com criações modernas. Toda a liberdade para 
criar e encantar o seu espaço interior.

Deixe-se inspirar nas páginas seguintes.

Casas  
com emoção





Tenerife
Cultivar a tendência boémia 

e o espírito artesanal



Good is 
Beautiful

Os móveis Tarifa fazem parte da seleção 
Good is Beautiful e contam com certificação 

de madeira sustentável...
o que os torna ainda mais desejáveis!







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



Aimée e Suzelle
Uma casa de campo com mobiliário sustentável, 

onde não falta charme.











Alès
Um universo onde a fibra entrançada 
ocupa um lugar de destaque... do 
mobiliário aos candeeiros, passando 
pelos tapetes e muito mais.









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



As criações dos 
nossos designers

são exclusivas da Maisons du Monde:  
móveis Melchior, Germain, Manivelle, Amadeus 
ou Long Island... Peças originais em sua casa!







Madeira, metal e couro
Uma mistura de calor e modernidade...  

a verdadeira essência do estilo industrial.



Kansas, 
Alfred & Co.

Mobiliário com personalidade pede um sofá 
ideal em todos os sentidos, concebido com 

couro e madeira com certificação sustentável.





Fábrica de ideias
Transformar a parte dianteira de um camião 

num bar, redesenhar a boa e velha mesa 
de matraquilhos, subir e descer o tampo de 
uma mesa através de uma manivela... com 

o estilo industrial, a imaginação reina.





Uma escolha 
ecossustentável

Ao optar pelas nossas gamas concebidas a 
partir de madeira com certificação sustentável, 
respeitamos o ambiente... e o seu orçamento.

Móveis Scalada, Docks, Evrard, Moustache e Laker







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





Regresso  
às origens...
Materiais brutos, fibras naturais e tecidos 

autênticos... o ambiente acolhedor de uma 
evasão numa casa de família.



A madeira 
reciclada
encanta-nos.
Móveis Provence,  
Flaubert e Bruges.







Versailles
A história de uma casa que se destaca pelas 

linhas clássicas e, ao mesmo tempo, se reinventa 

de mil formas com elegância e charme.





Integradas  
na seleção  

Good is Beautiful,
as estantes Versailles fazem parte da 

família de mobiliário elegante em  
madeira com certificação sustentável.





Talvez não sejam do agrado de todos, mas é 
precisamente isso que as torna encantadoras 
ou irreverentes! Aqui, exprimem-se as 
preferências assumidas, os sonhos, as 
paixões: barroco, rococó, românico, artístico... 
A decoração adapta-se a todos os cenários.

Deixe-se inspirar nas páginas seguintes.

Casas  
com expressão



Louxor
Uma preferência assumida pelo 
"lado dourado da vida"... um 
convite para ir ao encontro de 
uma decoração requintada com 
reminiscências do estilo art déco.





Vérone
Um luxo requintado marcado por 

tesouros exóticos.









Coleções tropicais
Toda a arte de criar um ambiente luxuoso,  

entre sofisticação e extravagância.





Os nossos conselhos 
em loja

Encontre os nossos produtos, teste 

as nossas amostras de materiais, 

cores, texturas e beneficie do 

acompanhamento dos nossos 

consultores de vendas.

Ligue para 210 608 328 (chamada gratuita de 

segunda a sexta, das 09:00 às 17:00) 

ou converse com os nossos consultores em 

maisonsdumonde.com.

Apenas ao domicílio. 

Para obter mais informações, dirija-se a uma loja ou 

aceda a maisonsdumonde.com

O nosso serviço de aconselhamento 
e venda à distância

Os nossos métodos de entrega

OS NOSSOS SERVIÇOS FORAM CRIADOS PARA 

TORNAR A SUA VIDA MAIS FÁCIL!

De ideias e conselhos de decoração a informações sobre produtos,  
passando pela realização de encomendas... Ajudamos a satisfazer qualquer pedido seu.

Saiba mais em maisonsdumonde.com
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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
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