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Prima Design na Movelsul 2018

Desde sua origem: Prima Design participa de todas as edições da Movelsul 
desde que a empresa foi criada.

A Prima Design chega à sua nona participação na Movelsul apostando no design e nas cores, 
suas marcas registradas. Com a curadoria da arquiteta Eulália Anselmo, o estande da Prima 
Design foi desenvolvido a partir de estruturas antigas já utilizadas em feiras no passado. O 
conceito “A semente tem que morrer para germinar” que evoca as transformações positivas 
norteou o processo criativo.

Assim, acreditando no design democrático, a empresa apresenta novas versões de seus 
produtos e novas opções de acabamento que devem cair na graça do público consumidor.
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Banqueta Fronteira, design de Eulália Anselmo, 
2018

Desenvolvida para atender espaços como copa, 
cozinha e salão de festas, com foco residencial. A 
nova banqueta de estrutura metálica tem trama em 
fio sintético e está disponível em 10 opções de cores.

Lançamentos Prima Design na Movelsul 2018

Mesa para área externa Popup, redesign de 
Prima Design, 2018

A partir de moldes já existentes de tampos plásticos 
redondos de 90 cm, a empresa criou a nova mesa 
Popup, totalmente diferente das tradicionais “mesas 
de piscina”. Com tampo injetado em plástico 
colorido, a mesa tem duas opções de bases e cada 
combinação entre cor de tampo, tipo de base e cor de 
base resulta em estilos de mesas diferentes. A mesa 
Popup está apresentada na feira com o tampo em 
cor serragem (que reaproveita o resíduo da indústria 
como pigmento para o polipropileno durante o 
processo de injeção) e a base do Projeto Varetas do 
estúdio de design uruguaio Menini Nicola.
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Lodelô Penta, redesign de Bernardo Senna

A concha Lodelô injetada em plástico colorido ganha 
nova versão com a base inspirada em pentágonos 
criada por Bernardo Senna especialmente para esta 
cadeira.

Mix & Match: efeito monocromático ou contrastante

As bases coloridas são a novidade na linha de cadeira fixas. Tradicionalmente, os pés eram cromados 
ou pintados de cinza ou preto independentemente das cores do assento e encosto. O lançamento 
agora permite que o cliente escolha a cor da base de sua cadeira, criando o efeito monocromático tão 
em alta atualmente ou então, o ousado e divertido efeito de contraste.
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Conjunto Mesa e Cadeira Fantasminha-Pop

A ideia era combinar uma opção de cadeira e uma de mesa que ao mesmo tempo que apresentasse 
design atual e autêntico tivesse custo comercialmente otimizado. Assim nasceu o conjunto 
Fantasminha-Pop. Leve, colorido e perfeito para espaços reduzidos! O volume enxuto e o efeito 
vazado do design da cadeira Fantasminha, além da dimensão de 90 cm do tampo da mesa Pop 
fazem deste conjunto uma excelente opção de valorização de ambientes pequenos.

Cadeira Reninho, design de Bernardo Senna, 
2018

O projeto da Cadeira Reno ganhou sua versão infantil. 
A combinação da madeira com a estrutura em metal 
colorido agora também vai fazer parte da brincadeira 
da garotada.
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Além do estande...

A Prima Design também está presente no lounge internacional do Projeto Raiz do Sindmóveis com 
os produtos Cadeira Reno, do designer Bernardo Senna e as Cadeiras Fantasminha dos designers 
Eulália Anselmo e José Marton. Pelo lounge devem circular importadores, designers e empresas 
participantes do projeto. 

Sobre a Prima Design

Com sede em Bento Gonçalves (RS), a PRIMA DESIGN atende os mercados do Brasil e exterior, 
através de suas duas coleções de produtos:
 
Prima Design – Função de Aproximar

Produtos em metal (aço carbono, aço inox e alumínio), polipropileno ou madeira, que empregam 
no processo produtivo avançada tecnologia. Com injeção própria e fabricação 100% brasileira, os 
móveis ambientam e complementam com praticidade, conforto e beleza copas, cozinhas, home 
offices, salas e dormitórios, além de ambientes comerciais.

Prima Store – Design Natural do Brasil

Anuncia a riqueza de combinações únicas e inusitados contrastes, reunindo ludismo, tecnologia e 
manufatura. A sustentabilidade e a consciência ambiental estão presentes em peças que podem ser 
customizadas com o aconchego de elementos naturais. Outra característica marcante na linha é a 
inclusão social que acontece por meio da inserção de artesãs no projeto, propiciando a contribuição 
com a renda de suas famílias.

Para mais informações, entre em contato com prima@primadesign.com.br 
ou visite www.primadesign.com.br e www.primastore.com.br.

Veja também:

facebook.com/PrimaDesignPrimaStore instagram.com/primadesign_ twitter.com/Prima_Design
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