2017

Cabideiro 2C
Designer: Aciole Félix - Ano 2017

Conceito
SINTESE DA FORMA - Cabideiro ou Mancebo.
Possui forma escultórica que é também
extremamente funcional. Em um ambiente
amplo de entrada pode servir como apoio para
casacos, echarpes e bolsas daqueles que
chegam.
Peça inspirada na escultura Os Guerreiros,
também conhecida como Dois Candangos.
Erguida em 1959 é uma obra de Bruno Giorgi
e uma homenagem aos 80 mil trabalhadores
responsáveis pela construção da capital.
A escultura está localizada na Praça dos Três
Poderes, em Brasília.

32,6 cm

82 cm

Acabamentos - Combinações
Madeira maciça 20mm

Freijó

Curupixá

Jequitibá

190 cm

Cumaru

Pintura EPOX eletrostática

Preto

Branco

Champanhe

Ponteira - Banho

Cobre

Bronze

Cromado

Variações - Medidas
Variações - Medidas

Cabideiro 2C

C82 x L32.6 x A190 cm

Linha RARI - Aparador
Designer: Aciole Félix - Ano 2017

Conceito
DECORAÇÃO INDUSTRIAL - Esse foi o elemento de estilo que guiou a produção de todas as
peças da linha RARI.
Concepção baseada na mistura de duas técnicas de fabricação muito distintas, que são:
(Marcenaria tradicional x Corte laser e Dobra
CNC em chapa).
Essa mistura proporcionou a criação de móveis
com muita leveza visual e extremamente
resistentes.

Acabamentos - Combinações
Madeira maciça 20mm

Cumaru

Freijó

Curupixá

Jequitibá

34,6 cm

170 cm

Preto Fosco

Cinza

Champanhe

90 cm

Pintura - EPOX eletrostática

Branco

+ Cores consulte a disponibilidade

Variações - Medidas

Aparador Alto
Aparador Padrão
Aparador Baixo (Rack)
Apoio Alto
Apoio Baixo

C170 x L34,6 x A90 cm
C170 x L34,6 X A80 cm
C170 x L34,6 X A54 cm
C60 x L34,6 X A80 cm
C60 x L34,6 X A54 cm

Linha RARI - Banco
Designer: Aciole Félix - Ano 2017

Conceito
DECORAÇÃO INDUSTRIAL - Esse foi o elemento de estilo que guiou a produção de todas as
peças da linha RARI.
Concepção baseada na mistura de duas técnicas de fabricação muito distintas, que são:
(Marcenaria tradicional x Corte laser e Dobra
CNC em chapa).
Essa mistura proporcionou a criação de móveis
com muita leveza visual e extremamente
resistentes.

45,3cm

Acabamentos - Combinações
Madeira maciça 20mm

200cm

Cumaru

Freijó

Curupixá

Jequitibá

Preto Fosco

Cinza

Champanhe

39,5 cm

Pintura - EPOX eletrostática

Branco

+ Cores consulte a disponibilidade

Variações - Medidas x Preço

Variações - Medidas

Banco Grande
Banco Médio
Banco Pequeno

C200 x L45,3 x A39,5 cm
C180 x L45,3 x A39,5 cm
C123 x L34,6 X A39,5 cm

Linha RARI - Mesa de centro
Designer: Aciole Félix - Ano 2017

Conceito
DECORAÇÃO INDUSTRIAL - Esse foi o elemento de estilo que guiou a produção de todas as
peças da linha RARI.
Concepção baseada na mistura de duas técnicas de fabricação muito distintas, que são:
(Marcenaria tradicional x Corte laser e Dobra
CNC em chapa).
Essa mistura proporcionou a criação de móveis
com muita leveza visual e extremamente
resistentes.

83,3cm

83,3cm

Acabamentos - Combinações

Cumaru

Freijó

Curupixá

Jequitibá

125 cm

83,3cm

Madeira maciça 20mm

Preto Fosco

Cinza

Champanhe

39 cm

Pintura - EPOX eletrostática

Branco

+ Cores consulte a disponibilidade

Variações - Medidas

Mesa Quadrada G
Mesa Quadrada M
Mesa Retangular G
Mesa Retangular M
Mesa Retangular Baixa

C110 x L110 x A39 cm
C83,3 x L83,3 X A39 cm
C142 x L83,3 X A39 cm
C125 x L34,6 X A39 cm
C125 x L34,6 X A25 cm

Coleção 2016

2016

TAO - Aparador
Designer: Aciole Félix - Ano 2016

Conceito
TAOISMO + COMPENSADO DOBRADO
O aparador TAO surge do estudo estilístico do
volume e da forma; da exploração da técnica
de dobra em compensado flexível.
Peça batizada de TAO por ter um volume
perfeitamente simétrico e balanceado.
Remete ao conceito de equilíbrio buscado no
Taoismo e daí vem esse nome. Os dois furos
na face superior do aparador fazem uma
referência direta ao Yin e Yang para acentuar
a simetria da peça.
O processo de curvar o compensado flexível
foi levado ao extremo de suas possibilidades.
Permitindo a fabricação de uma peça que é
aberta e fechada ao mesmo tempo.

180 cm

Acabamentos - Combinações

40 cm

80 cm

Madeira - Compensado Naval + Laminado Natural

Ébano Catedral

Pau Ferro

Freijó

Cumaru

Curupixá

Jequitibá

Variações - Medidas x Preço
Variações - Medidas

Aparador TAO

C180 x L40 x A80 cm

DELTA - Poltrona
Designer: Aciole Félix - Ano 2016

Conceito
RAZÃO AUREA - SEQUÊNCIA DE FIBONACCI
Na natureza e em todo o Universo existe algo de
misterioso, preciso e belo: a proporção de Ouro.
São tantas coincidências envolvendo essas
medidas que ela foi apelidada de DIVINA.
Na cadeira Delta esse conceito foi usado como
base para a construção do volume e a justificativa para todas as proporções e medidas.

62 cm

A cadeira é completamente projetada seguindo
números áureos e a curva da base na parte
posterior da cadeira segue a sequência de
Fibonacci.

97 cm

87 cm

Acabamentos - Combinações
Madeira - Compensado Naval + Laminado Natural

Ébano Catedral

Cumaru

Curupixá

Variações - Medidas x Preço
Variações - Medidas

Cadeira Delta

C97 x L62 x A87 cm

HERA - Mesa de centro
Designer: Aciole Félix - Ano 2016

Conceito
MARCENARIA TRADICIONAL + ARQUITETURA
A inspiração inicial para essa peça parte
observação da arquitetura de Brasília.
O ginásio Nilson Nelson é uma obra dos
arquitetos Ícaro de Castro Mello e Cláudio
Cianciarullo que por sua vez tiveram com
inspiração uma tabela de basquete. A mesa
HERA é uma repetição de cinco colunas
similares as que compõem o ginásio. Sobre
elas está apoiado um vidro redondo.
Outro fator determinante foi à aplicação da
Palhinha, elemento clássico do mobiliário
Brasileiro.

3

12
cm

Acabamentos - Combinações
Madeira - Maciça 30 mm

Vidro Temperado
Bisotado

Palhinha
30 cm

Jequitibá

Variações - Medidas x Preço
Variações - Medidas

Cadeira Delta

D123 x A30 cm

LAZY - CAMA PET
Designer: Aciole Félix - Ano 2016

Conceito
MARCENARIA TRADICIONAL - A cama LAZY é o
primeiro produto de uma série especial para
PETs.
A intenção foi criar um móvel para seu animal de
estimação que tivesse características similares
às peças do clássico mobiliário Brasileiro.
Busquei referências no mobiliário moderno
Brasileiro de Sérgio Rodrigues e outros.
Cães e gatos fazem parte das famílias e das
casas brasileiras. Por esse motivo nada mais
justo que compor a casa com uma peça que
converse com o restante do ambiente.

Acabamentos - Combinações
Madeira maciça 20mm

Freijó

Jequitibá
35 cm

Estofádo - Tecido ENTREPOSTO

Preto Fosco

Azul

Champanhe

70 cm

21 cm

Sumaúma

Cinza

+ Cores consulte a disponibilidade

Variações - Medidas x Preço
Variações - Medidas

Cama LAZY PET

C70 x L35 x A87 cm

Coleção 2015 e anteriores

ALVORADA - Banco / Mesa de apoio lateral
Designer: Aciole Félix - Ano 2013

Conceito
ARQUITETURA + MISTURA DE MATERIAIS
O banco Alvorada já nasce icônico, traz para
dentro de casa toda a beleza e simbolismo da
arquitetura da capital do País. É um banco,
mas que também pode ser utilizado como
mesa de apoio lateral. Faz uma referência
direta às colunas do palácio da Alvorada.
É formado por três peças em aço carbono e um
disco de madeira maciça de Cinco centímetros
de espessura e Vinte e Oito de diâmetro.

40 cm

Acabamentos - Combinações
Madeira maciça 5,5 cm

Jequitibá

28 cm

50 cm

Pintura - EPOX eletrostática

Branco

Preto Fosco

Cinza

Champanhe

+ Cores consulte a disponibilidade
Cromagem Especial - Banho

Cobre

Variações - Medidas x Preço
Variações - Medidas

Alvorada - Pintura
Alvorada - Banho Cobre

D40 cm x A50 cm
D40 cm x A50 cm

DUETTO - Mesa de centro / Mesa de apoio
Designers: Aciole Félix e Danilo Vale - Ano 2013

Conceito
PILOTIS + MODULARIDADE
A ideia inicial era conceber uma peça 100%
feita em chapa de aço, utilizando somente os
recursos de corte laser e dobra CNC. Tendo
essa limitação partimos para o desenho em si.
Surge o conceito de modularidade para
agregar valor ao projeto e a forma hexagonal
foi a que mais atendeu a esse requisito. Inserido no hexágono, criamos uma padronagem
marcante.
No momento de definir os pés recorremos a
uma desenho trapezoidal muito conhecida dos
brasilienses, a forma do Pilotis dos blocos de
Brasília.

Acabamentos - Combinações

Preto Fosco

Azul

Amarelo

Branco

Vermelho

Azul turq

Champanhe

Cinza

53 cm
35.4 cm

Pintura - Eletrostática

70 cm

30 cm

+ Cores consulte a disponibilidade
Cromagem Especial - Banho

Cobre

Variações - Medidas x Preço
Variações - Medidas

DUETTO - Pintura
DUETTO - Banho Cobre

C70 x L35.4 x A30 cm
C70 x L35.4 x A30 cm

QUADRADINHO - Mesa de apoio
Designer: Aciole Félix - Ano 2015

Conceito
FRONTEIRAS
Quadradinho é uma charmosa mesa de apoio.
Projetada para compor uma sala de estar, essa
peça encaixa perfeitamente na maioria dos
sofás. Serve como apoio para de um copo, um
livro ou celular.
A forma do tampo faz uma referência direta ao
desenho do Plano Piloto de Lucio Costa. Estão
presentes também os desenhos das margens
do Lago Paranoá e da fronteira do Distrito
federal.
Quadradinho é como os Brasilienses carinhosamente se referem à cidade.

Acabamentos - Combinações

Preto Fosco

Azul

Amarelo

Branco

50 cm

Pintura - Eletrostática

32

,5

20
Vermelho

Azul turq

Champanhe

cm

Cinza

+ Cores consulte a disponibilidade
Cromagem Especial - Banho

Cobre

Variações - Medidas x Preço
Variações - Medidas

QUADRADINHO - Pintura C70 x L35.4 x A30 cm
QUADRADINHO - Cobre C70 x L35.4 x A30 cm

cm

Natural de Brasília - Mesa de apoio lateral
Designer: Aciole Félix - Ano 2015

Conceito
FRONTEIRAS
A mesa N.BSB segue o mesmo conceito da
mesa Quadradinho, no entanto é maior e mais
Alta. O tampo é feito em aço carbono com
pintura eletrostática e os pés são feitos em
madeira maciça de Jequitibá.
A forma do tampo faz uma referência direta ao
desenho do Plano Piloto de Lucio Costa. Estão
presentes também o desenho das margens do
Lago Paranoá e da fronteira do Distrito federal
demarca as bordas da peça.

Acabamentos - Combinações

55 cm

Pernas Madeira maciça 2 cm

Jequitibá

40

cm

Pintura - EPOX eletrostática

Branco

Preto Fosco

Cinza

Champanhe

+ Cores consulte a disponibilidade

65,5 cm

Variações - Medidas x Preço
Variações - Medidas

Natural de Brasília

C70 x L35.4 x A30 cm

LILA - CADEIRA
Designer: Aciole Félix - Ano 2014

Conceito
DECORAÇÃO INDUSTRIAL + ESPAGUETE PVC
Mistura de materiais e busca das referências do
tradicional design brasileiro. Você se lembra das
cadeiras de espaguete do interior do Brasil?
Esse material que faz parte do imaginário de
tantos Brasileiros foi o ponto de partida para
criar a cadeira LILA. É possível perceber,
também, uma influência de clássicos do design
como a cadeira Red and Blue, projetada pelo
holandês Gerrit T. Rietveld.

44 cm

47,5 cm

Madeira maciça 20mm

90 cm

Acabamentos - Combinações

Freijó

Pintura - EPOX eletrostática

70 cm

Preto Fosco

Espaguete -

Fabricado em PVC maciço preto

Variações - Medidas

Variações - Medidas x Preço
Cadeira LILA

C70 x L44 x A90 cm

SOBRE O DESIGNER

Aciole Félix (Brasília, 1982) é formado em Desenho Industrial
pela Universidade de Brasília – UnB (Projeto de Produto e
Programação Visual) e mestre em Design pelo Politécnico de
Milão, Itália.
Durante sua graduação em Brasília (2003-2007), atuou
fortemente desenvolvendo projetos para a indústria local. Isso
garantiu um bom relacionamento com empresas e uma carteira de clientes fiéis ao seu trabalho.
Cursou em Milão um Master em Transportation & Automobile
Design (2008 -2010) na faculdade de design do Politécnico
de Milão. Realizou estágio no Centro de Estilo da FIAT em
Turim, trabalhando como designer automotivo para Alfa-Romeo. Uma experiência que enriqueceu a sua visão sobre o
design de produto como um todo.
De volta ao Brasil continuou com suas atividades ampliando
sua atuação na Indústria. Ministrou disciplinas na faculdade
de Desenho Industrial da UnB (2011 – 2012). Em 2013 fez
uma rápida parceria com um amigo de faculdade, Danilo Vale.
Juntos criaram a linha SARTTO de móveis. Essa linha teve sua
principal fonte de inspiração na iconografia de Brasília, trazendo fortes referências à cidade.
Sua atuação no cenário do design autoral têm rendido bons
frutos. Nos últimos anos viu suas peças circularem em revistas
de renome e em feiras internacionais de design como a Paris
Design Week e a Semana de Design de Milão. Participou
também de feiras Nacionais como a Paralela Móvel pelos
últimos três anos.
Hoje, Aciole dedica-se integralmente ao Studio Aciole Félix,
que está focado no design autoral de móveis. A empresa
continua atuando no desenvolvimento de produtos sob
demanda para a indústria em Brasília e em outros estados

Mais informações:
www.aciolefelix.com
contato@aciolefelix.com
+55 61 3256 1915 | +55 61 9.9220 5356

