QUEM

SOMOS

Seu espaço em

transformação

A Completa Móveis iniciou suas atividades no ano de 2006, na cidade de

Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. No início, era uma empresa considerada

exponencial e um grande reconhecimento pela qualidade da sua linha
de itens a nível nacional.

cozinha

O trabalho árduo e muita dedicação resultaram em um crescimento

dormitório

pequena, com um baixo nível de produção, mas com grandes sonhos.

Hoje, com a sua grande capacidade produtiva, a empresa oferece uma

lavanderia

gama de itens bastante diversificada, composta por uma Linha Infantil
(com berços, cômodas, guarda-roupas, camas e nichos), Linha de Utilitários
(balcões, prateleiras, mesa de cabeceira, sapateiras e estantes) e também

home

uma Linha de Planejados (com cozinhas, dormitórios, lavanderias, homes

na sua história. Atualmente, conta com uma estrutura própria de

aproximadamente 3000m² de área construída, um parque fabril moderno e
atualizado, que resulta em uma capacidade produtiva de 30.000 volumes/
mês, possibilitando um atendimento muito mais rápido e eficiente.

corporativo

banheiro

Muitos anos se passaram e a Completa Móveis soma diversas conquistas

Home-office

e banheiros).

Cozinha
Contemporânea
Ambiente contemporâneo, com envoltório madeirado e modulação interna
em unicolor claro. Espaço com mescla de iluminação natural e artificial, ilha

em pedra clara e mesa com tampo madeirado, sobriedade e alinhamento
nas linhas dos módulos.

REVESTIMENTOS E DECORAÇÃO:

Revestimentos claros e neutros, com piso em porcelanato claro e teto branco.

Decoração discreta com eletros embutidos e peças decorativas elegantes
com tons aquecidos do bege ao castanho.
ACESSÓRIOS:

Puxadores linear Versátile Prata; Pé de mesa Preto.
ACABAMENTOS:

Savana
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Off White

Cozinha
com sala
Ambiente moderno, com uso de
materiais diversos como madeira,
metais e pedras, combinações com

acabamentos neutros em tons médios
a escuros.

REVESTIMENTO E DECORAÇÃO:

Revestimentos em tons frios e neutros com piso em cimento queimado,
decoração com plantas, peças orgânicas mais ousadas e eletros em inox.
Além de uma lareira embutida.
ACESSÓRIOS:

Puxador linear Versátile preto; estrutura metálica preta.

ACABAMENTOS:

Itapuã

Cinza Urban

Grafite

Cosmos
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Cozinha Tradicional
Ambiente em madeira rústica evidenciada no mobiliário e no teto, em combinações com
unicolores em tons pastéis, espaço bem iluminado com luz natural e utensílios da cozinha
a amostra.

REVESTIMENTO E DECORAÇÃO:

Revestimentos claros em combinações com as tonalidades da madeira e unicolores. Decorações
com eletros brancos, além de itens em fibras naturais, porcelanas claras ou vidros incolores.
ACESSÓRIOS:

Puxador Gola Champanhe.
ACABAMENTOS:

Corazzi
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Floripa
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Cozinha
minimalista
moderna
Cozinha em um estilo minimalista
moderno, com iluminações em led com

mobiliário em linhas longas horizontais

e verticais, módulos como paneleiros
e basculantes e vidros reflexivos com
iluminação interna.

REVESTIMENTO E DECORAÇÃO:

Revestimentos em estilo cimentício, além de paredes em contraste entre claro e escuro. Decoração com eletros em aço
inox ou escuros, além de peças decorativas em tons cobre ou bronze.
ACESSÓRIOS:

Puxador gola preto, porta de alumínio Euronobre EU30 com perfil preto e vidro reflecta fumê, prateleira iluminada Euronobre
com perfil preto e vidro acidato.
ACABAMENTOS:

Nogueira Vêneto

Pinole

Grafite

10

11

Cozinha
com lavanderia
Ambiente claro, com uma boa iluminação natural e

acabamentos sóbrios, estilo contemporâneo e de fácil
aceitação.

REVESTIMENTOS E DECORAÇÃO:

Paredes e revestimentos brancos, piso em porcelanato
claro, e decoração com plantas e itens claros.
ACESSÓRIOS:

Puxador alumínio 44000 (Px12) champanhe, 128mm.
ACABAMENTOS:

Carvalho Malva
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Quartzo

home
Contemporâneo
Home com combinação de madeirado marcante com

padrão fantasia claro, usa painel ripado como destaque do
ambiente, prateleiras suspensas e balcão inferior longo.
REVESTIMENTOS E DECORAÇÃO:

Paredes claras com algum revestimento em relevo branco,
piso em laminado madeirado, teto branco com iluminação

embutida. Decoração com tapete, sofá e alguns vasos
pequenos com folhas secas ou flores simples e peças
cerâmicas.

ACESSÓRIOS:

Puxador haste redonda Px 11 416mm.
ACABAMENTOS:

Alabama
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Quartzo

home
Moderno
Ambiente moderno, com mescla de madeira marcante com
unicolores neutros e padrão fantasia em pedra. Painéis
verticais longos, nichos e gavetas inferiores suspensas.
REVESTIMENTOS E DECORAÇÃO:

Revestimentos em tons neutros, decoração com plantas,
luminária alta, poltrona e sofá, além de alguma planta

de médio porte. Utilizar alguma lareira embutida na
modulação.

ACESSÓRIOS:

Puxador linear Versatile prata.
ACABAMENTOS:

Itapuã

Off White

Grafite
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Dormitório Casal
Contemporâneo
Dormitório contemporâneo, com cabeceira em peças
ripadas em combinações com acabamento liso, criadosmudos com gavetas, roupeiro com portas de vidro.
REVESTIMENTOS E DECORAÇÃO:

Teto branco, parede lisa clara, e piso em laminado

madeirado. Decoração com quadros, abajures, cobertas
e lençóis neutros além de iluminações pontuais.
ACESSÓRIOS:

Puxadores gola champanhe.
ACABAMENTOS:

Savana
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Santiago

Dormitório Casal
moderno
Ambiente moderno, com iluminações pontuais e trilhos

no teto, mobiliário e painéis de cabeceira mais longos
tanto horizontal como vertical.

REVESTIMENTOS E DECORAÇÃO:

Paredes em cores neutras frias, piso em laminado, janela

grande ou janelão. Decoração com abajures, quadros,
cestos e flores, além de lençóis e cobertas em tons de cinza.
ACESSÓRIOS:

Puxadores Px 11 416mm, pé estrutura metálica preta.
ACABAMENTOS:

Corazzi
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Grafite

dormitório
com closet
Espaço integrado entre o quarto e o closet em um estilo
contemporâneo, com divisão para cabideiros, nichos para sapatos,
caixas organizadoras e gavetas.

REVESTIMENTOS E DECORAÇÃO:

Paredes claras, piso madeirado e teto branco. Decoração com roupas
masculinas e femininas, caixas organizadoras, iluminação artificial
e natural moderada.
ACESSÓRIOS:

Puxador nloco Px 10 e espelho camarim Euronobre.
ACABAMENTOS:

Carvalho Malva

Santiago
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dormitório
SOLTEIRO feminino
Um ambiente direcionado a uma adolescente, com cama de solteiro,
escrivaninha com espelho, gavetas e armários superiores.
REVESTIMENTOS E DECORAÇÃO:

Paredes brancas e com alguns detalhes em tijolinhos brancos ou textura,
além de piso em laminado madeirado neutro. Decoração com quadros,
livros, computador e cadeira para a mesa de estudos.
ACESSÓRIOS:

Puxador ponto Cog (Px 09).
ACABAMENTOS:

Canovas

Pinole
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lavanderia

home office
Ambiente com cores neutras, mas com

Ambiente contemporâneo, com balcões

de estruturas metálicas com prateleiras

organização de livros. Uma janela alta

um leve toque de madeira escura, uso
para organização e decoração. Uma boa

iluminação natural através de uma janela
grande ou porta de vidro.

REVESTIMENTOS E DECORAÇÃO:

Revestimentos claros, paredes brancas

com textura ou tijolo. Decoração com
plantas naturais, eletros em inox e itens
de uso em área de serviço.

para dar uma sensação de amplitude
ao espaço.

REVESTIMENTOS E DECORAÇÃO:

Revestimento branco, com piso em

madeirado rústico em tonalidade próxima

ao madeirado do tampo. Decoração

padrão com algumas plantas pequenas,
livros, quadros, notebook e cadeira.

ACESSÓRIOS:

ACESSÓRIOS:

estrutura metálica preta.

metálica preta.

Puxador 44000 (PX 12) preto 128mm,

Cinza Urban

Puxador haste redonda PX11, estrutura

ACABAMENTOS:

ACABAMENTOS:
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gaveteiros e prateleiras suspensas para

Nogueira Vêneto

Off White

Alabama
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Cafeteria
Ambiente cosmopolita, com destaque para o madeirado marcante em

combinação com o acabamento preto, além da utilização de materiais
diversos como madeira, metal, acabamentos lisos e pedras. Mesas em

tampo madeirado e pés em estruturas metálicas pertencentes a linha de
produtos.

REVESTIMENTOS E DECORAÇÃO:

Revestimentos com paredes em tijolos com acabamento natural, piso
cimentício e paredes pretas. Decoração com cafeteiras estilosas, além de
itens pertinentes ao ambiente de cafeteria.
ACESSÓRIOS:

Puxadores linear Versátile preto, estruturas de parede e pé de mesa preto.
ACABAMENTOS:

Itapuã

Preto Argel

28

29

banheiro Contemporâneo

Padrões de Cor
CARVALHO MALVA - MDP

CORAZZI - MDF

ITAPUÃ - MDP

SAVANA - MDF

Com tons claros e amadeirados, o Carvalho Malva apresenta um
relevo suave em seus veios, criando uma textura que reproduz
com perfeição a naturalidade da madeira, um padrão elegante
e de fácil composição, podendo ser combinado com diversos
tipos de materiais e acabamentos, como os unicolores e pedras.

Um carvalho americano, com elementos rústicos, nós suaves,
pequenas rachaduras e catedrais que dão movimento ao
padrão. Um acabamento contemporâneo em tonalidade mel,
que transmite a naturalidade da madeira ao ambiente. Permite
as mais diversas aplicações, desde ambientes residenciais como
espaços profissionais.

O padrão Itapuã replica toda a naturalidade da lâmina natural da
madeira, uma linda madeira brasileira com acabamento inovador,
transmitindo um suave brilho em seus poros, proporcionando ao
ambiente um ar jovem, atemporal e repleto de personalidade.
Faz uma ótima combinação com padrões unicolores neutros e
acabamentos fantasias em tons médios para escuros.

Uma linda nogueira italiana, com aspecto natural em termos de
cor e textura. Possui uma tonalidade mais fechada, com um fundo
levemente acinzentado, ideal para combinações com acabamentos
mais ousados como cores fortes, metais e pedras.

ALABAMA - MDF

NOGUEIRA VÊNETO - MDP

SANTIAGO TRAMA - MDF

OFF WHITE - MDP

Um madeirado com tonalidades quentes e marcantes. Aliado a
sua estrutura com veios levemente movimentados, transmite
muita personalidade ao ambiente. Ideal para ser combinado como
protagonista junto a demais acabamentos e materiais neutros.

Inspirado na tradição das madeiras italianas, o Nogueira Vêneto
possui uma estrutura natural e harmônica. Seu tom castanho,
aliado a uma superfície sutil e acetinada, convida ao toque e inspira
conforto ao ambiente. Pode ser combinado com acabamentos
unicolores e materiais diversos.

Um padrão unicolor em tonalidade castanho acinzentado, sua
neutralidade abre caminho para que cores e texturas mais fortes,
se destaquem. Aliado a sua superfície tramada, pode ser aplicado
tanto como um padrão unicolor, como um tecido suave.

O Off White é um padrão neutro, que estimula a sensação de
aconchego e possibilita inúmeras combinações com os demais
tipos de acabamentos. Possui acabamento fosco e superfície lisa,
o que proporciona modernidade e leveza ao ambiente.

PINOLE - MDP

FLORIPA - MDF

CANOVAS - MDF

CINZA URBAN - MDF

O padrão Pinole é um unicolor de tonalidade rosa terroso, a sua
aplicação ao ambiente transmite uma sensação revigorante e
alegre, podendo ser combinado com os mais variados tipos de
madeirados, pedras e tecidos.

Um padrão unicolor em tom areia muito associado a natureza, em
combinação com madeirados, transmite tranquilidade e aconchego
para o ambiente. Possui superfície tramada que proporciona um
aspecto acolhedor para o acabamento.

Um acabamento linho de tom médio e aquecido. Inspirador e
aconchegante faz uma combinação perfeita com sua superfície
de tramas longas e brilhantes. Pode ser combinado com diversos
unicolores para aplicação em dormitórios e lavabos.

De tonalidade neutra, toque aveludado e textura fosca, o padrão
Cinza Urban tem base levemente aquecida e um desenho sutil
de Quartzo Stone. Versátil e autêntico combina muito bem com
madeirados de tons variados e cores fortes.

GRAFITE - MDF

ARGEL - MDF

QUARTZO - MDF

COSMOS - MDF

O padrão Grafite é a síntese da elegância e neutralidade. Com
tonalidade sóbria, toque aveludado e textura fosca, pode ser
combinado com diferentes cores e madeiras, proporcionando
desde decorações minimalistas até as mais ousadas.

O padrão Argel é um acabamento preto em superfície tramada,
traz imponência e sofisticação a decoração de interiores. Sua
personalidade fica ainda mais marcante quando combinado com
diferentes tipos de materiais.

O Quartzo é um padrão que traz consigo toda a personalidade da
pedra, é um marmorizado com linhas suaves, fundo claro e textura
lisa, revelando em cada novo olhar a sutileza de seus detalhes.
É ideal para compor com madeirados de tons médios e escuros,
além de acabamentos metalizados e unicolores aquecidos.

O padrão Cosmos é um marmorizado representado pela união
de veios preenchidos com ouro e fundo grafite, garantindo um
padrão exótico e de personalidade. Sua textura lisa e fosca traz
um charme especial ao acabamento, ideal para combinação com
madeirados e unicolores diversos.

Ambiente elegante e moderado nos elementos
de composição, revestimento cimentício ou

similar para acalmar a madeira intensa e

avermelhada que será usada. Móvel suspenso na
parede com altura menor para dar uma sensação
de horizontalidade ao espaço, com espelho

grande, pode-se usar o espelho iluminado da
Euronobre.

REVESTIMENTOS E DECORAÇÃO:

Revestimentos cimentícios e teto branco.

Decoração com flores e folhas em vasos de vidro
incolor, podendo ousar no formato e cores dos

metais e iluminação, box com vidros incolores
e nicho na parede.
ACESSÓRIOS:

Puxador alumínio 44000, 128mm.
ACABAMENTOS:

Alabama
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Rua Calisto Orestes Sganzerla, 04 - Bairro Ouro Verde
CEP 95708-038 - Bento Gonçalves - RS

Fone: 54 3452.4669

contato@completamoveis.com.br
www.completamoveis.com.br
CompletaMoveisRS

completamoveis

