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essa foi a nossa principal inspiração para desen-
volvermos a nossa linha de objetos feitos à mão.  
 
Com alegria, lançamos os primeiros itens da linha     
Piacesi Objetos. São espelhos, cadeiras, castiçais 
e bandejas, cada um com variações de modelos.   
 
Adotamos o conceito de exclusividade e                                                                      
pessoalidade nas peças que não somente são itens de 
decoração  únicos, mas também funcionais no cotidiano.  
 
Recorremos a técnicas antigas de serralheria e marcena- 
ria e utilizamos materiais como madeira, ferro e  pedra.  
 
Enfim, técnicas que conversam com o respeito ao meio 
ambiente, pouco poluentes e muito mais sustentáveis. 
A produção artesanal tem baixo impacto ambien-
tal e é muito coerente com a nossa linha de trabalho.  
 
A relação amigável com o meio ambiente, a preservação 
do verde, a integração da obra com a natureza ao redor 
são características que buscamos preservar em todos os 
nossos projetos, ciente de que o contato com o natural, 
o simples, é essencial para uma experiência autêntica.  
 
Por serem feitos à mão, um a um, não são idênticos, 
apresentam diferenças rústicas entre si. E esta é exata-
mente a nossa proposta: buscar o singular, o humano, o 
imperfeito, a característica peculiar que nos torna úni- 
cos, o artesanal em contraponto à produção em massa.  
 
Para conhecer mais sobre os produtos da Piacesi            
Objetos, confira a seguir o nosso catálogo e acesse o QR 

CODE (ou site):

Conferir  alma   e   poesia   aos   espaços  arquitetônicos:



54

ÍNDICE



76

Ferro, pedra, vidro, madeira e matérias im-
palpáveis. Em cada peça uma intenção e uma 
emoção. Cada uma conta uma história, é o ter-
ritório que aflora nossa humana simplicidade 
em algo único e especial. Para que em sua casa 
não falte carinho e disposição para o afeto. 

Deixe que a poesia faça parte do momento.
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Espelha a tua vontade de um mundo melhor. 
Exercita o teu sorriso que não perde a fé. A 
beleza está onde você a vê. Este produto foi 
feito com todo carinho e o alto padrão de 

qualidade da marca Piacesi.

ESPELHO
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Piacesi Objetos - Espelho 

Dimensão: 40 x 150 cm

Cor: Branco / Preto
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Piacesi Objetos - Espelho 

Dimensão: 40 x 150 cm

Cor: Branco / Preto
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Piacesi Objetos - Espelho 

Dimensão: 40 x 49,2 cm

Cores: Branco / Preto
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Piacesi Objetos - Espelho/Bandeja 

Dimensão: Ø 40cm

Cores: Branco / Preto
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Piacesi Objetos - Espelho/Bandeja 

Dimensão: Ø 40cm

Cores: Branco / Preto
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ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em aço fosfatizado com pintura 
eletrostática branca ou preta com 
espelho 4mm. 

Ideal para ambientes internos. 405.1
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Quero pausa, quero o traço simples e por isso 
tão belo. Meu olhar senta primeiro,  depois 
meu corpo se aconchega. Aprecie e usufrua 
sem moderação. Este produto foi feito com 
todo carinho e o alto padrão de qualidade da 

marca Piacesi.

CADEIRA
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Piacesi Objetos - Cadeira 

Dimensão: 42 x 55.5 x 79 cm

Cores: Branco / Preto / Cinza
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Piacesi Objetos - Cadeira 

Dimensão: 42 x 55.5 x 79 cm

Cores: Branco / Preto / Cinza
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Piacesi Objetos - Cadeira 

Dimensão: 42 x 55.5 x 79 cm

Cores: Branco / Preto / Cinza
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ESPECIFICAÇÕES

Estrutura em aço carbono com pintura 
eletrostática preta,branca ou inox 304.

Assento em linho branco, preto ou cinza. 

Ideal para ambientes internos. 

Verifique as opções disponíveis para              
customização do seu projeto. 
Fale com nossa equipe!
comercial@piacesiobjetos.com 42 55.5
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Para iluminar, para dar um clima, para           
fazer cena com estilo e afeto. Que a luz esteja 
sempre presente. Este produto foi feito com 
todo carinho e o alto padrão de qualidade da 

marca Piacesi.

CASTIÇAL
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Piacesi Objetos - Castiçal

Dimensão: 10 x 15 cm

Cores: Branco / Preto
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Piacesi Objetos -  Castiçal

Dimensão: 10 x 15 cm

Cores: Branco / Preto
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ESPECIFICAÇÕES

Aço fosfatizado com pintura eletrostática     
preta ou branca. 

Ideal para ambientes internos. 
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Porque o ato de servir nos aproxima do 
melhor sentido de humanidade. Nos                
momentos especiais, nos momentos triviais, 
queremos estar sempre próximos a você. 
Este produto foi feito com todo carinho e o 
alto padrão de qualidade da marca Piacesi.

BANDEJA
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Piacesi Objetos - Bandeja

Dimensão: Ø 37cm

Cores: Branco / Preto
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Piacesi Objetos - Bandeja

Dimensão: Ø 37cm

Cores: Branco / Preto
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Estrutura em liga metálica com banho fosfatizado 
e pintura eletrostática branca ou preta. 
Lâmina porcelânica 4mm branca (Branco Staturi) 
ou cinza (Laminatto Classic)

ESPECIFICAÇÕES
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PIACESI ARQUITETOS ASSOCIADOS

EQUIPE

DIREÇÃO
Junior Piacesi

PRODUTOS
Mika Dutra

ARQUITETURA
Brana Carvalhaes
Flávia Lopes
Letícia Pimenta 
Letícia Rezende
Maria Clara Morici
Raíssa Tavares 
Thales Pimenta

ENGENHARIA
Clarissa Pinto
Carolina Mamede
Daniela Tassi

ADMINISTRATIVO
Luciana Tavares 
Roxane Chagas

MARKETING
Letícia Rezende
Maria Clara Gualberto

FOTOS
Luiza Ananias
Leca Novo

TEXTO
Lenora Rohlfs

Av. Contorno 5351/107  Funcionários
30110-923 Belo Horizonte MG

T (31)3227-7861
comercial@piacesiobjetos.com

www.piacesi.com
@piacesiarquitetura


