
viva seu momento,
seu estilo, sua casa.
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Criada em 2003, fruto de um 
reposicionamento de marca, mas com 
mais de 50 anos de experiência na 
fabricação de móveis planejados, a 
Adesso é referência no mercado de 
design acessível e de alta qualidade.

Conta com uma equipe sempre atenta 
às suas necessidades, oferecendo um 
atendimento especial e diferenciado 
desde o projeto até a execução dos 
ambientes que você planejou.

E esta preocupação com cada detalhe 
é que faz da Adesso a escolha certa 
para deixar sua casa do jeito que você 
sempre quis.
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cozinhas     6

dormitórios    22

home offices       46

home theaters   54
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caixaria branco acetinado e portas laca cava shine branco

prateleiras western com iluminação led e 
painel de parede gianduia brilho

bancada em tamburato western
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luminária led para gaveta

lixeira c/ abertura 
automática

suporte para pratos

torre multiplug gavetas para mantimentos
tandembox

proteção em alumínio para 
prateleira
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divisor de talheres em PS branco

cesto giratório para canto L
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frente laca linha clássica

modelo janela annie

modelo annie - microtextura preto
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organizador de objetos em couro mesa giratória

prateleiras ameixa e frentes laca metallic 
brown
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caixaria e portas bianco ravena

painel de parede framme
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painel de parede rust e prateleiras cinza cobalto vel

portas de correr modelo multi 
travessas, com vidros cinza concreto 
e reflecta prata
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puxador com toque aveludado cabideiro iluminado

armário com sistema de correr suspenso

organizador de objetos em couro
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caixaria e portas hunter organizador de objetos flocado

portas de correr com vidro bordô e sistema 
TV led

iluminação led embutida

sapateira
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painel de parede gianduia brilho, prateleiras preto trama

portas de correr em espelho bronze e perfil 
em alumínio

frentes em laca helo metallic lead
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nichos internos rust

escada cromada para biblioteca

prateleiras preto trama
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frentes trufa brilho, tampos trufa trama

puxador profilatto em couro

52



53



54



55



porta de correr com sistema suspenso e vidro reflecta TV led
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tampos e painéis hunter
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sistema deslizante leve com amortecedor e perfil bronze

corrediça oculta

painel rust
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portas toque citrino brilho

bancada giratória

painel de parede trufa trama e western
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LITE 15mm

MDF 15mm
Costas 3mm c/ proteção anti-mofo
Caixaria parcialmente bordeada
Profundidades:
      Inferior - 515mm
      Superior - 300mm
6 padrões de caixas
20 padrões de frentes BP
84 padrões de frentes alumínio com vidro 
Módulos e painéis editáveis
Bordas antiamarelamento

LT

PLUS 15mm

MDF 15mm
Costas 6mm c/ proteção anti-mofo
Caixaria parcialmente bordeada
Profundidades:
      Inferior - 560mm
      Superior - 320mm
20 padrões de caixas
26 padrões de frentes BP
84 padrões de frentes alumínio com vidro 
Módulos e painéis editáveis
Bordas antiamarelamento

P

TOP 18mm

MDF 18mm
Costas 6mm c/ proteção anti-mofo
Caixaria totalmente bordeada
Profundidades:
      Inferior - 560mm
      Superior - 320mm
20 padrões de caixas
26 padrões de frentes BP
84 padrões de frentes alumínio com vidro
Módulos editáveis 3D
Bordas antiamarelamento

TP

Entenda
nossas
linhas de
produtos
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Painéis editáveis de 
milímetro a milímetro

Grande variedade
de padrões

Acompanhamento online
do estatus do seu pedido

Projetos personalizados
de acordo com sua necessidade

Diferenciais Adesso
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Tirol

Preto Brilho Cristallo

Cerezo Athenas

Hunter

Linho

Acqua Brilho Cristallo

Preto Trama

Branco Brilho Cristallo

Cinza Cobalto Vel

Citrino Brilho Cristallo Gianduia Brilho Cristallo

Branco Acetinado

Carvalho YorkBianco Ravenna

Branco TX
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Rubi

Ameixa

Narita

Amêndoa

Rust WesternMarrocos

Trufa Trama Tempranillo

Trufa Brilho Cristallo

Titânio

Frame

Grande variedade de
padrões, que possibilitam

uma infinidade de
combinações.

75



Rua Luiz Milan, 43 | Bairro Vila Nova
Bento Gonçalves - RS
Fone: (54) 2105-2888

www.adessomobili.com.br


