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QUEM SOMOS E O QUE FAZEMOS
Traduzimos elegância
e organização em

acessórios para casa

com design exclusivo
e artesanal, feitos
em São Paulo.

A Espaço Original é uma marcenaria especializada na fabricação de
organizadores de alta qualidade, com
design exclusivo e cuidado artesanal
em todo o processo de produção.
Criamos organizadores porta-joias,
porta-faqueiros, caixas organizadoras,
módulos gaveteiros para joias ou maquiagem, jogos americanos e outras
peças personalizáveis para atender às
necessidades específicas de cada cliente. Nosso objetivo é trazer um toque
de praticidade e organização para cada
momento da sua rotina, além de sofisticação e beleza para a sua casa.
O portfólio da Espaço Original
conta ainda com peças em acrílico
como bandejas, colmeias e módulos
gaveteiros perfeitos para organizar
roupa íntimas, maquiagem, bijuterias,
e outros acessórios.
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Aqui você também vai encontrar
opções de estojos diversos, tapetes
para forrar gavetas, kits de escritório
com itens que podem ser adquiridos
individualmente, bandejas de café com
divisórias para organizar o cantinho do
café ou bandejas simples para diversas
finalidades.
Nossas peças são criadas com
base de madeira de reflorestamento, do tipo compensado e Eucatex,
e são revestidas em couro ecológico/sintético (não trabalhamos com
couro natural), camurça, linho ou
veludo. Todos os nossos produtos
podem ser produzidos sob medida
e personalizados.
Cada um dos nossos produtos
é feito artesanalmente com todo o
carinho e cuidado. Prezamos por materiais de alta qualidade e uma cadeia de
produção honesta e responsável, com
a mão de obra de artesãos especializados, respeitando o tempo necessário
para a produção de cada item, que
pode ser de até 10 dias corridos.
Temos diversas opções de cores
para o revestimento das nossas peças.
Todas apresentadas neste catálogo
estão sujeitas à disponibilidade junto
aos nossos fornecedores. Caso se interesse por alguma cor que não esteja
disponível, ficaremos felizes em ajudar
você com sugestões de cores similares.
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ORGANIZADORES

ORGANIZADORES

PORTA-JOIAS

PORTA-JOIAS

feminino

masculino

Descrição

Descrição

Sob medida e de acordo com
a sua necessidade de
organização.

Sob medida e de acordo com
a sua necessidade de
organização.

Para orçamento, informar as
medidas internas e exatas da
gaveta (L x C x A).

Para orçamento, informar as
medidas internas e exatas da
gaveta (L x C x A).
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ORGANIZADORES

ORGANIZADORES

PORTA-FAQUEIRO

EM ACRÍLICO

Descrição

Descrição

Sob medida e de acordo com
a sua necessidade de
organização.

Sob medida e de acordo com
a sua necessidade de
organização.

Para orçamento, informar as
medidas internas e exatas da
gaveta (L x C x A).

Para orçamento, informar as
medidas internas e exatas da
gaveta (L x C x A).
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CAIXAS
ORGANIZADORAS

TAPETES PARA GAVETAS

Descrição

Descrição

Sob medida.

Sob medida.

Para orçamento, informar as
medidas da internas e exatas
da caixa ou o espaço disponível
para alocar a caixa (L x C x A).

Para orçamento, informar as
medidas internas e exatas da
gaveta (L x C x A).
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ESTOJOS

PORTA-JOIAS
viagem

Descrição
Medidas:
L 21,5 x C 9 x A 5 cm.
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ESTOJOS

ESTOJOS

PORTA-JOIAS

PORTA-JOIAS

pequenos

médios

Descrição

Descrição

Medidas:
L 20 x C 15 x A 6 cm.

Medidas:
L 22,6 x C 22,6 x A 6 cm.

PORTA-JOIAS
grandes
Descrição
Medidas:
L 40 x C 25 x A 6 cm.
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ESTOJOS

PORTA-JOIAS
dois andares

Descrição

Descrição

Medidas:
L 23 x C 23 x A 9 cm.

Medidas:
L 30 x C 26 x A 9 cm.
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ESTOJOS

PORTA-RELÓGIOS

Descrição
Medidas:
L 34,8 x C 18,4 x A 7 cm.
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MÓDULOS GAVETEIROS

EM ACRÍLICO

MÓDULOS GAVETEIROS

PORTA-JOIAS

Descrição
Descrição
Medidas:
L 25 x C 25 x A 24 cm.

Medidas:
L 25 x C 21,5 x A 24,8 cm.

Descrição
Medidas:
L 30,4 x C 25 x A 24 cm.
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KIT ESCRITÓRIO
1. Porta-lápis, porta-trecos
e porta-chaves.
2. Porta-lápis, porta-trecos,
porta-papel recado, 		
porta-cartões de visitas 		
e risque-rabisque.
3. Mouse Pad.

Descrição

4. Fichário de mesa
e porta-lápis.

Itens diversos que podem ser
adquiridos individualmente.
Produtos
•

Risque rabisque

•

Porta-lápis

•

Porta-trecos

•

Porta-papel recado

•

Porta-chaves

•

Porta-cartão de visitas

•

Porta-correspondência

•

Porta-retrato

•

Porta-controle remoto

•

Mouse Pad

•

Bandeja para papel A4

•

Lixeira

•

Fichário de mesa
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JOGOS AMERICANOS

BANDEJAS

ORGANIZADORAS
DE CAFÉ

Descrição

Descrição

Nossos jogos-americanos são
dupla-face e podem ser adquiridos em dois tamanhos.

Sob medida e de acordo com
a sua necessidade de
organização.

Pequeno: L 40 x C 30 cm.

Para orçamento, informar as
dimensões da máquina de café.
(L x C x A).

Grande: L 46 x C 32 cm.

SIMPLES

Descrição
Sob medida e de acordo com
a sua necessidade de
organização.
Para orçamento, informar as
medidas da bandeja (L x C).

24

25

AMOSTRAS

COUROS

COUROS

lisos

texturas

branco

gelo

bege areia

bege claro

bege escuro

marrom

amarelo

creme

cinza claro

cinza

marrom 1

marrom 2

preto

grafite

chumbo claro

beringela

roxo

lilás

verde água

azul

azul vintage

azul marinho

roxo

azul jeans

rosê

rosa

pink

vinho

verde oliva

verde musgo

verde celadon

verde pistache

verde oliva

pink

bordô

azul turquesa

azul bic

azul petróleo

laranja

amarelo

verde claro

VELUDO
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LINHO

creme

cinza claro

marrom

preto

cinza escuro

cinza

CAMURÇA

bege

osso natural

bege

cinza clara

rosa

beringela

marrom clara

bege cor 13

chumbo

marrom

preta

vinho
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11 3965 4527 | 11 99456 4124
Rua Francisco Diogo, 372
Casa Verde - São Paulo, SP
espacooriginal.com.br
@espacooriginal_eo

