
LINHA LESS
para



Mais do que design de móveis, acreditamos no 
design como uma ferramenta colaborativa de 

transformação da informação em produto.

Atuamos em todos as etapas de cada processo, da 
criação até a comercialização, fazendo pontes entre 

a indústria, o mercado e o cliente final.

Com olhos atentos ao detalhe, nos debruçamos em 
todas as áreas que tem conexão com o móvel, 
desde prototipagem, qualidade, especificação, 

comercial e logística; além de dar suporte à própria 
diretoria das empresas, auxiliando tomadas de 

decisões estratégicas embasadas em análises do 
mercado moveleiro. 

Luciana Sobral
Arquiteta, fundadora da Novidário, é respon-
sável pela conceituação e desenvolvimento 
dos projetos, além do relacionamento com 
clientes, parceiros e fornecedores.

José Machado
Designer com mais de 20 anos trabalhan-
do com a indústria moveleira, acredita que 
o design é uma ferramenta de conexão de 
pessoas e evolução de marcas.

parapara



Desenhada com exclusividade pela Novidário para Artemobili, a Linha Less carrega 
traços minimalistas e a valorização da madeira maciça com soluções técnicas e 

construtivas que combinam marcenaria artesanal e produção industrial. O resultado 
desta busca está expresso nos seus encaixes e nas suaves ranhuras da madeira. A 
Linha Less é composta por assentos, mesas e itens de armazenagem, estes últimos 
ainda trazem componentes que valorizam a cultura local de Nova Prata, com o uso 
da Rocha Basalto nos tampos e puxadores, fazendo com que cada móvel tenha a 

sua particularidade.
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Fixados aos pés com encaixes que valorizam as 
origens da marcenaria tradicional, um detalhe muito 
interessante da peça são os braços com trabalho de 
fresa das bordas, o que aumenta a largura e proporcio-
na maior conforto sem perder a leveza.

POLTRONA LESS
para

https://www.novidario.com.br/poltrona-less/



A Poltrona Less tem estrutura que acompanha os 
traços simples e minimalistas, com almofadas soltas 
bem confortáveis no assento e encosto, apoiadas 
sobre tampos de madeira maciça bem trabalhados 
com suaves ranhuras e ‘topos’ aparentes, eviden-
ciando aspectos naturais do Pinus, especialmente 
selecionados para esta peça. 

Disponível nos acabamentos:

para



O Buffet e Bar Less, foram desenhados com linhas robustas 
que valorizam o uso da madeira maciça e a cultura local de 
Nova Prata com os componentes de Rocha Basalto agrega-
dos. Portas e laterais se fundem criando um volume só,  
apoiados sobre uma base reforçada com encaixe aparente 
pela parte frontal. Internamente possui uma ampla gaveta e 
prateleiras reguláveis para armazenamento de itens de bar 
ou de refeição.

BAR LESS

Disponível nos acabamentos:

para

https://www.novidario.com.br/bar-less/



BUFFET LESS

Disponível nos acabamentos:

para

www.novidario.com.br/bu�et-less/
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A Mesa Less é uma peça robusta e bem estruturada, a 
combinação de suas medidas generosas com os deta-
lhes em ângulos traz bastante leveza ao produto. O 
tampo é feito com um lixamento abrasivo e possui 
suaves ranhuras que valorizam os aspectos da madeira 
maciça. 

MESA LESS

Disponível nos acabamentos:

para

https://www.novidario.com.br/mesa-less/



A Cadeira e Banqueta Less têm encostos em madeira maciça 
usinados em CNC, com curvatura que garante extremo conforto ao 
usuário e assentos estofados, emoldurados por robustas travessas 
que se fixam aos pés com encaixes tradicionais da marcenaria 
artesanal. 

CADEIRA LESS 

Disponível nos acabamentos:

para

https://www.novidario.com.br/cadeira-less/



BANQUETA LESS

Disponível nos acabamentos:

para

https://www.novidario.com.br/banqueta-less/



BUFFET LESSS
Produto entregue desmontado, acompanha 
manual de montagem.

Madeira maciça Pinus com duas opções de 
acabamento: amêndoa ou natural.
Tampo de pedra de 38x42cm produzido em 
basalto flameado, puxadores produzidos a partir 
de retalhos de basalto, podendo ser naturais ou 
flameados de acordo com a disponibilidade.

MESA LESS
Produto entregue desmontado, 
acompanha manual de montagem.

Madeira maciça Pinus com duas opções 
de acabamento: amêndoa ou natural.
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BAR LESS
Produto entregue desmontado, acompanha 
manual de montagem.

Madeira maciça Pinus com duas opções de 
acabamento: amêndoa ou natural.
Tampo de pedra de 38x42cm produzido em 
basalto flameado, puxadores produzidos a partir 
de retalhos de basalto, podendo ser naturais ou 
flameados de acordo com a disponibilidade. 
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CADEIRA LESS
Produto vendido em duplas, entregue 
montado, com duas cadeiras por caixa.

Estrutura de madeira maciça Pinus com 
duas opções de acabamento: amêndoa 
ou natural.
Assento confeccionado em MDF e 
espuma D28, revestidos em tecido 
(331g/m², 71% algodão e 29% linho). 

POLTRONA LESS
Produto entregue montado

Estrutura de madeira maciça Pinus com duas 
opções de acabamento: amêndoa ou natural.
Assento confeccionado em espuma D35 e uma 
camada de plumante, revestidas em duas 
opções de tecido: couro natural ou tecido 
(331g/m², 71% algodão e 29% linho).

BANQUETA LESS
Produto entregue montado.

Estrutura de madeira maciça Pinus com 
duas opções de acabamento: amêndoa ou 
natural.
Assento confeccionado em MDF e espuma 
D28, revestidos em tecido (331g/m², 71% 
algodão e 29% linho)
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Comercial Novidário
Telefone: 11 9 4021-6247
contato@novidario.com.br

@novidario
www.novidario.com.br

Endereço: Rua Costa Carvalho, 97 - Pinheiros 
São Paulo - SP | CEP 05429-130 

Contato


