


INOVE COM A I’M IN

 
Referência em design e decoração, a I’M IN atua em todo o Brasil 

e América Latina, oferecendo uma linha original e estética que 
conta com produtos assinados por consagrados designers 

brasileiros e europeus.

Nossas peças são cheias de cor, estilo e criatividade, ideais para
 quem quer dar um ar colorido e personalizado para qualquer

ambiente.
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valores
 
Trabalhar sempre com transparência, ética e 
respeito para construir uma marca sólida, capaz de 
criar com o consumidor uma relação além do 
produto

TECNOLOGIA
 
Os móveis e acessórios para decoração da I’M IN® são produzidos em 
materiais nobres e processos de tecnologia de última geração, o que lhes 
proporcionam excelente custo benefício e grande variedade de cores. Além 
disso, os produtos para área externa recebem um aditivo Anti-UV em sua 
composição, que protege contra ressecamento preservando a resistência 
estrutural das peças.

missão
 
Inspirar e desenvolver nas pessoas, além da criatividade, a 
habilidade de experimentar e descobrir nas mais diferentes 
combinações a alegria e o prazer de transformar o seu 
próprio mundo.

visão
 
Ser diferente sempre. Inventar, 
reinventar e estar à frente, 
criando soluções únicas de design
para nunca parar de encantar.

}



DESIGN COM VERSATILIDADE PARA
TODOS OS SEGMENTOS.
 
Destinada ao grande e médio varejo, a linha 
Urban oferece componentes originais para a 
decoração de diversos ambientes e 
rentabilidade para o cliente.

}

VANTAGENS DE UM FORNECEDOR NACIONAL.

Benefícios para quem compra, vende e recebe. A I’M IN 
disponibiliza diversas vantagens para os clientes, tais como 
atendimento exclusivo de acordo com demanda e necessidade 
de tempo. Nossos produtos estão de acordo com a NBR 14776, 
oferecemos garantia de 1 ano, garantia de reposição e 
possibilidade de customização.
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ESTANTES

CUBE
POLY
GRIFIT

CADEIRAS

ECLIPSE
ECLIPSE OFFICE
FIORITTA
TUTTI
TUTTI RAGAZZO
TUTTI BAMBINO
PALÁDIO
PALÁDIO BISTRÔ
LOFT
LOFT BISTRÔ
LOFT COM BRAÇO
LOFT OFFICE
STRIPE
STRIPE COM BRAÇO
SLICK
SLICK COM BRAÇO
RELIC
RELIC OFFICE

CADEIRAS ASSINADAS

PETI
DUNA

ESCRIVANINHAS

FATO
FATO RAGAZZO
TUTTI RAGAZZO
TUTTI BAMBINO

MESAS

ATTO | PÉS DE ALUMÍNIO
ATTO | PÉS DE MADEIRA
ATTO RATTAN | PÉS DE ALUMÍNIO
ATTO RATTAN | PÉS DE MADEIRA
DRITTO
BALETTO
ALEGRETTO
STACATTO

BANQUETAS

HYDRO
MOLY
FLUO
DUB
RAD
BERY
TINN
NITRO
SILI

52 COMBOS

FIT
LOUNGE 
BISTRÔ
KITCHEN
GARDEN
KIDS 
WORK STATION
HOME OFFICE
ATELIÊ
GOURMETur.ban



POR PRATELEIR

A

SUPORTA ATÉ

60
kg

CUBE®

DADOS TÉCNICOS:

Largura: 82.2cm
Altura: 42 cm
Profundidade: 42 cm
Cores: Preta, Amarela, 
Branca, Vermelha, Verde, 
Azul, Rosa e Cinza. 
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ESTANTES 6

Produzidas em polipropileno, suportam até 60kg por prateleira. 
Possuem travas que possibilitam a junção de diversas estantes e 
podem ser �xadas à parede. Montagens através de encaixes, 
dispensa o uso de ferramentas.

Disponível em 3, 4 e 5 prateleiras.



POLY®

DADOS TÉCNICOS:

Largura: 70cm
Altura: 35cm
Profundidade: 47.12 cm
Cores: Preto, Branco, Verde, Azul,
Rosa, Vermelho e Amarelo.
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ESTANTES 7

Produzidas em polipropileno, suportam até 25 kg por pratileira. 
Possuem travas que possibilitam a junção de diversas estantes 
e podem ser �xadas à parede. Montagem através de encaixes, 
dispensa o uso de ferramentas.

POR PRATELEIR

A

SUPORTA ATÉ

25
kg

Disponível em 3, 4 e 5 prateleiras.



POR PRATELEIR

A

SUPORTA ATÉ

25
kg

GRIFIT 25®

DADOS TÉCNICOS:

3 PRATELEIRAS
Largura: 
Altura: 
Profundidade:
Cores:
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ESTANTES 8

Prateleiras produzidas em plástico industrial, material atóxico e super resistente. 
Suporta até 25Kg por prateleira, além de ser de fácil montagem e desmontagem, 
não exigindo qualquer tipo de ferramenta. Seu design moderno e exclusivo 
permite o uso em qualquer ambiente de sua casa, como quarto, dispensa, 
lavanderia, garagem, escritório, cozinha, sala e banheiro. É um objeto de 
organização extremamente funcional e cheio de estilo, capaz de preencher seus 
espaços com seu toque de criatividade. As possibilidades de modulação e encaixe 
que as estantes GRIFIT oferecem, fazem delas um produto sob medida para 
qualquer ambiente que você queira deixar mais autêntico e pessoal.

4 PRATELEIRAS
Largura: 700
Altura: 1,394
Profundidade: 350
Cores:



GRIFIT 60®

Prateleiras produzidas em plástico industrial, material atóxico e super resistente. 
Suporta até 60Kg por prateleira, além de ser de fácil montagem e desmontagem, 
não exigindo qualquer tipo de ferramenta. Seu design moderno e exclusivo 
permite o uso em qualquer ambiente de sua casa, como quarto, dispensa, 
lavanderia, garagem, escritório, cozinha, sala e banheiro. É um objeto de 
organização extremamente funcional e cheio de estilo, capaz de preencher seus 
espaços com seu toque de criatividade. As possibilidades de modulação e encaixe 
que as estantes GRIFIT oferecem, fazem delas um produto sob medida para 
qualquer ambiente que você queira deixar mais autêntico e pessoal.

POR PRATELEIR

A

SUPORTA ATÉ

60
kg
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ESTANTES 9

DADOS TÉCNICOS:

3 PRATELEIRAS
Largura: 82cm
Altura: 86,2cm
Profundidade: 47cm

4 PRATELEIRAS
Largura: 82cm
Altura: 1,262
Profundidade: 47cm

4 PRATELEIRAS
Largura: 82cm
Altura: 1,262
Profundidade: 47cm



Ergonômica, seu encosto �exível acompanha as costas mantendo-a 
na posição correta. Em polipropileno, material extremante resiliente, 
Eclipse combina a resistência do acabamento fosco com a beleza do 
brilhante, proporcionanando um efeito dinâmico ao seu ambiente. 
Melhor custo-benefício do mercado.

ECLIPSE®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 3.4kg
Largura: 51cm
Altura: 83cm
Profundidade: 46,5cm
Cores: Preta, amarela, branca e vermelha.
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CADEIRAS 10

Suporta até 140kg



Ergonômica, seu encosto �exível acompanha as costas mantendo-a 
na posição correta. Em polipropileno, material extremante resiliente, 
Eclipse O�ce combina a resistência do acabamento fosco com a 
beleza do brilhante, além de rodízios que a tornam uma versão "fun" 
e criativa para uso em estações de trabalho e estudo. Melhor 
custo-benefício do mercado.

ECLIPSE OFFICE®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 3.9kg
Largura: 51cm
Altura: 83cm
Profundidade: 46,5cm
Cores: Preta, amarela, branca e vermelha.
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CADEIRAS 11

Suporta até 100kg



Suporta até 120kg

Fina, elegante e harmônica, Fiorita traduz o encanto das 
�ores e o design I´m In. Com curvas suaves e leveza, é 
presença marcante em qualquer ambiente.

FIORITTA®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 3kg
Largura: 58cm
Altura: 79cm
Profundidade: 53,5cm
Cores: Preta, amarela, branca e vermelha.
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CADEIRAS 12



Com linhas retas e traços harmônicos a linha Tutti é 
capaz de compor qualquer ambiente conferindo equilíbrio 
e leveza, Resistente, empilhável e compacta a cadeira 
Tutti é sem dúvida uma ótima opção para todos os 
gostos e idades.

TUTTI®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 2,73kg
Largura: 53cm
Altura: 80cm
Profundidade: 54cm
Cores: Preta, amarela, branca e vermelha.
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CADEIRAS 13

Suporta até 140kg



Suporta até 80kg

 TUTTI RAGAZZO®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 1.58 kg
Largura: 36 cm
Altura: 62 cm
Profundidade: 39cm
Cores: Preta, amarela, branca e vermelha.
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CADEIRAS 14

A versão Ragazzo é perfeita para escolas e quartos 
infantis. Tutti Ragazzo proporciona conforto e adequação. 
Resistente e empilhável, a versão Ragazzo é um convite 
aos estudos, promovendo às crianças um espaço 
estimulante ao pensamento e criatividade.



TUTI BAMBINO®

Suporta até 60kg

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 1.27 kg
Largura: 36 cm
Altura: 50 cm
Profundidade: 37 cm
Cores: Preta, amarela, branca e vermelha.
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CADEIRAS 15

Com linhas retas e traços harmônicos a linha Tutti é 
capaz de compor com qualquer ambiente conferindo 
equilíbrio e leveza, além de agradar ao público das 
mais variadas idades.



Robustez e segurança. Extremamente funcional, esta 
cadeira é excelente para cozinhas e ambientes corporativos 
como bares, restaurantes e praças de alimentação.
O diferencial �ca por conta do acabamento monocromático 
que confere elegância à peça.

PALÁDIO®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 2,62kg
Largura: 49,4cm
Altura: 83.2cm
Profundidade: 56,4cm
Cores: Preta, amarela, branca e vermelha.
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CADEIRAS 16

Suporta até 140kg



DADOS TÉCNICOS:

Peso: 5,94kg
Largura: 48.2 cm
Altura: 117.2 cm
Profundidade: 49.4cm
Cores: Preta, amarela, branca e vermelha.
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Robustez e segurança. Extremamente funcional, esta cadeira é 
excelente para cozinhas e ambientes corporativos como bares, 
restaurantes e praças de alimentação. O diferencial �ca por conta 
do acabamento monocromático que confere elegância à peça.

PALÁDIO BISTRÔ®

CADEIRAS 17

Suporta até 140kg



Tradução do conceito urbano, Loft proporciona a 
praticidade e a robustez necessárias no dia-a-dia, 
trazendo à decoração exatidão, agilidade e beleza.

LOFT®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 3,5kg
Largura: 50,5cm
Altura: 81,5cm
Profundidade: 56,5cm
Cores: Preta, branca, amarela, 
vermelha e azul índigo.

/iminhome @imin_home

CADEIRAS 18

Suporta até 140kg



Suporta até 140kg

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 4.63 kg
Largura: 50cm
Altura:113,5cm
Profundidade: 41cm
Cores: Preta, Branca e Azul Índigo.
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A versão bistrô é excelente para bancadas de cozinha e 
áreas gourmets. Também indicada para ambientes 
corporativos como bares, restaurantes e praças de 
alimentação.

LOFT BISTRÔ®

CADEIRAS 19

Suporta até 140kg



A versão com braços da Loft é a tradução do 
conceito urbano. Proporciona a praticidade e a 
robustez necessárias no dia a dia, trazendo à 
decoração exatidão, agilidade e beleza.

LOFT®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 3,8kg
Largura: 50,5cm
Altura: 81,5cm
Cores: Preta, Branca, Azul Índigo

/iminhome @imin_home

CADEIRAS 20

COM BRAÇO

Suporta até 140kg



Suporta até 140kg.

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 3,95 kg
Largura: 50.5 cm
Altura: 81.5cm
Profundidade: 56.5cm
Cores: Preta, branca, amarela, 
vermelha e azul índigo.
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Tradução do conceito urbano, Loft proporciona a 
praticidade e a robustez necessárias no dia-a-dia, trazendo 
à decoração exatidão, agilidade e beleza. Rodízios tornam a 
Loft adequada para ambientes o�ces, como área de 
trabalho e estudos.

LOFT OFFICE®

CADEIRAS 21



Suporta até 182kg.

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 3,5kg
Largura: 46cm
Altura: 83cm
Profundidade: 52cm
Cores Preta, Branca, Limão Siciliano, 
Konkret, Chocolate e Greenery.
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Mais que uma cadeira, Stripe é uma peça de design 
inusitada no visual e generosa no conforto, criada 
para fazer a diferença em livings, lounges e todo tipo 
de ambiente moderno e informal. Ideal para uso 
interno e externo.

STRIPE®

CADEIRAS 22



DADOS TÉCNICOS:

Peso: 4,0kg
Largura: 46cm
Altura: 83cm
Profundidade: 52cm
Cores: Preta, Branca, Limão Siciliano, 
Konkret, Chocolate e Greenery.

/iminhome @imin_home

Mais que uma cadeira, Stripe é uma peça de design 
inusitada no visual e generosa no conforto, criada 
para fazer a diferença em livings, lounges e todo tipo 
de ambiente moderno e informal. Cadeira com braço, 
ideal para uso interno e externo.

STRIPE®
COM BRAÇO

CADEIRAS 23

Suporta até 182kg.



DADOS TÉCNICOS:

Peso: 4,0kg
Largura: 46cm
Altura: 83cm
Profundidade: 52cm
Cores: Azul Índigo, Mar�m, Chocolate, 
Greenery, Preta e Vermelha.
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Lisa, clean e moderna, Slick é a cadeira que 
complementa e confere um toque extra de design
em qualquer ambiente, combinando sem destoar. 
Em outras palavras: nem mais, nem menos – Slick. 
Para uso interno e externo.

SLICK®

CADEIRAS 24

Suporta até 182kg.



DADOS TÉCNICOS:

Peso: 4,5kg
Largura: 46cm
Altura: 83cm
Profundidade: 52cm
Cores: Azul Índigo, Mar�m, Chocolate, 
Greenery, Preta e Vermelha.
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SLICK®
COM BRAÇO

CADEIRAS 25

Suporta até 182kg.

Lisa, clean e moderna, Slick é a cadeira que 
complementa e confere um toque extra de design 
em qualquer ambiente, combinando sem destoar. 
Em outras palavras: nem mais, nem menos – Slick. 
Cadeira com braço, para uso interno e externo.



Suporta até 182kg.

Inspirada no estilo artesanal do mobiliário dos países asiáticos, 
a cadeira Relic é a opção perfeita para áreas externas como 
piscinas, terraços ou varandas. Além disso, o seu visual confere 
um toque rústico para ambientes internos onde o que vale é o 
conforto e a descontração. Para uso externo e interno.

RELIC®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 4,0kg
Largura: 61cm 
Altura: 82cm
Profundidade: 54cm
Medida: 82cm x 61cm x 43cm
Cores: Preta, Branca, Konkret, Azul Índigo, 
Mar�m e Chocolate
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CADEIRAS 26



Um toque de originalidade e descontração. Variedade de 
funções e o conforto de sempre. A Relic O�ce oferece 
assento com altura ajustável e encosto que promove uma 
postura  saudável.

RELIC OFFICE®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 8,8kg
Largura: 61cm
Altura: 79 a 89 cm
Suporta até 182kg
Cores: Preta, Branca, Konkret, Azul Índigo, 
Mar�m e Chocolate
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CADEIRAS 27

Suporta até 182kg.



28

Peti é uma peça de design so�sticada no visual e generosa no conforto, 
criada para trazer tecnologia e contemporaneidade ao ambiente. Assinada 
por Guto Índio da Costa, o que por si só dispensa maiores comentários, 
Peti contempla linhas ágeis e ousadas, preservando a sutileza e o 
bem-estar. Incorpora o estilo da vida urbana, onde o ritmo e o movimento 
pulsam mais forte.

PETI®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 3,2kg
Largura: 47cm
Altura: 79,8cm
Profundidade: 52,6cm
Cores: Tangerine, Azul Denin, Beringela, 
Limão Siciliano, Preta e Snow White.

Suporta até 154kg.
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CADEIRAS ASSINADAS



Mais que uma cadeira, Duna é uma peça de design �uída no visual e 
generosa no conforto, criada para fazer a diferença em livings, lounges, 
terraços, restaurante e demais ambientes de empreendimentos de alto 
padrão. Assinada por Guto Índio da Costa, Duna sem perder a sutileza, 
pretende pincelar o mercado com arte e movimento.

DUNA®
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CADEIRAS ASSINADAS 29

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 3kg
Largura: 47cm
Altura: 79,8cm
Profundidade: 52,6cm
Cores:  Branca, Tomato, Limão Siciliano 
e Preta.

Suporta até 154kg.



Uma escrivaninha prática e funcional para um ambiente 
convidativo aos estudos e ao trabalho. Perfeita para 
organizar o seu espaço o�ce com estilo e e�ciência.

FATTO®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 10.9 kg
Largura: 121cm
Altura: 77cm
Profundidade: 60cm
Cores: Preta, Branca, Amarela e Vermelha.
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ESCRIVANINHAS 30



Indicada para crianças entre 8 e 12 anos.

FATTO RAGAZZO®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 5.6kg
Largura: 98.4cm
Altura: 54cm
Profundidade: 43cm
Cores: Preta, Branca, Amarela e Vermelha.
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31ESCRIVANINHAS



Escrivaninha prática e enxuta para um ambiente convidativo 
aos estudos. Tutti Ragazzo é no tamanho adequado para 
crianças entre 8 e 12 anos. Promove aos pequenos 
ambientes estimulantes ao pensamento e criatividade.

TUTTI RAGAZZO®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 2.87 kg
Largura: 84.2cm
Altura: 54 cm 
Profundidade: 43cm
Cores: Preta, Branca, Amarela e Vermelha.
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32ESCRIVANINHAS



Escrivaninha prática e enxuta para um ambiente convidativo aos 
estudos. Tutti Bambino é no tamanho adequado para crianças 
entre 2 e 8 anos. Promove aos pequeninos desde cedo um 
ambiente estimulante ao pensamento e criatividade.

TUTTI BAMBINO®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 2.85 kg
Largura: 84.2cm 
Altura: 45 cm
Profundidade: 42cm
Cores: Preta, Branca, Amarela e Vermelha.
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ATTO®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 5.20 kg
Largura: 74cm
Altura: 76cm 
Profundidade: 75cm
Cores de linha: Mar�m, Branca, Preta e Marrom chocolate.
Cores por encomenda: Greenery, Índigo, Konkret.
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MESAS 34

PÉS DE ALUMÍNIO

A mesa Atto é indispensável para a decoração e funcionalidade de 
qualquer espaço. Seu design clean permite versatilidade, podendo ser 
aplicada em ambientes corporativos, comerciais e residenciais.



A mesa Atto é indispensável para a decoração e funcionalidade de 
qualquer espaço. Seu design clean permite versatilidade, podendo ser 
aplicada em ambientes corporativos, comerciais e residenciais.

ATTO®

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 5.60 kg
Largura: 74cm
Altura: 76cm 
Profundidade: 75cm
Cores de linha: Mar�m, Branca, Preta e Marrom chocolate.
Cores por encomenda: Greenery, Índigo, Konkret.
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MESAS 35

PÉS DE MADEIRA



Mesa Atto é indipensável para a funcionalidade de qualquer espaço. 
Especialmente desenvolvida para ser usada com as cadeiras IM IN, seu design 
atemporal permite a aplicação com diversos modelos e em qualquer ambiente, 
incluindo espaços corporativos, comerciais e residenciais. Esta versão com 
acabamento Ratan e pés de madeira �ca belíssima com cadeiras Relic.

ATTO RATTAN®
PÉS DE ALUMÍNIO

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 5.20 kg
Largura: 74
Altura: 76cm 
Profundidade: 75cm
Cores de linha: Mar�m, Branca, Preta e Marrom chocolate.
Cores por encomenda: Greenery, Índigo, Konkret.
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MESAS 36



ATTO RATTAN®
PÉS DE MADEIRA

DADOS TÉCNICOS:

Peso: 5.60 kg
Largura: 74
Altura: 76cm 
Profundidade: 75cm
Cores de linha: Mar�m, Branca, Preta e Marrom chocolate.
Cores por encomenda: Greenery, Índigo, Konkret.
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MESAS 37

Mesa Atto é indipensável para a funcionalidade de qualquer espaço. 
Especialmente desenvolvida para ser usada com as cadeiras IM IN, seu design 
atemporal permite a aplicação com diversos modelos e em qualquer ambiente, 
incluindo espaços corporativos, comerciais e residenciais. Esta versão com 
acabamento Ratan e pés de madeira �ca belíssima com cadeiras Relic.



Elegância no visual, inovação no design, projeto e acabamento.
A personalização que a mesa Dritto oferece faz dela um produto sob 
medida para qualquer ambiente que você queira deixar mais autêntico 
e pessoal. Acabamento impecável, alta resistência a riscos, para ser 
usada com Kit Base Mesa Dritto e o tampo da sua preferência em 
ambientes externos e internos.

DRITTO®

DADOS TÉCNICOS:

4 LUGARES
Peso: 7kg
Largura: 1m
Altura: 74cm
Profundidade: 1m
Cores: Preta e Branca.

8 LUGARES
Peso: 7.5 kg
Largura: 1,4m
Altura: 74cm
Profundidade: 1,4m
Cores: Preta e Branca.

/iminhome @imin_home

MESAS 38



DRITTO®
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DADOS TÉCNICOS:

6 LUGARES
Peso: 7kg
Largura: 1,4m
Altura: 74cm
Profundidade: 90cm
Cores: Preta e Branca.

8 LUGARES
Peso: 7.5kg
Largura: 1,8m
Altura: 74cm
Profundidade: 1m
Cores: Preta e Branca.

MESAS 39

Elegância no visual, inovação no design, projeto e acabamento. 
A personalização que a mesa Dritto oferece faz dela um produto sob medida para 
qualquer ambiente que você queira deixar mais autêntico e pessoal. Acabamento 
impecável, alta resistência a riscos, ideal para ser usada em ambientes externos e 
internos. Base para mesa em policarbonato e Moldura, em alumínio com pintura 
automotiva e verniz alto brilho, para uso externo e interno. 



4 LUGARES
Medidas da base sem o tampo
Peso:11,1
Largura: 55,4cm
Altura: 73,4cm
Comprimento: 65,6cm

Medidas tampo de vidro (não incluso):
Quadrados e redondos: de 0,9 a 1,10m
Espessura mínima: 8mm

6 LUGARES
Medidas da base sem o tampo
Peso: 11,3kg
Largura: 55,4cm
Altura: 73,4cm
Comprimento: 95,6 cm (base)

Medidas tampo de vidro (não incluso):
Quadrados e redondos: de 1,20 a 1,40m
Retangulares e ovais: de 1,40 a 1,60m
Largura: 0,80 a 1,40
Espessura mínima: 8mm

8 LUGARES
Medidas da base sem o tampo
Peso: 11,5kg
Largura: 55,4
Altura: 73,4 cm
Comprimento:135,6 cm
 
Medidas tampo de vidro (não incluso):
Retangulares e Ovais: 1,70 a 2,00m,
Largura: 0,9 a 1,10m
Espessura mínima: 10mm

Linhas ousadas para pessoas que incorporam o estilo agitado das grandes 
cidades. Essa é a proposta da mesa Balletto, inspirada nos movimentos do ballet 
contemporâneo para compor ambiente onde a vida urbana pulsa.

BALETTO®
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DADOS TÉCNICOS:

Cores: Preta, Branca, Prata e Dourada. Cores: Preta, Branca, Prata e Dourada. Cores: Preta, Branca, Prata e Dourada.



Ritmo e harmonia presentes nos ambientes com Alegretto. 
Linhas �nas e alegres, dão ao ambiente o toque de 
personalidade e determinação.

ALEGRETTO®
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DADOS TÉCNICOS:

4 LUGARES
Peso: 3.1 kg
Largura: 58Cm
Altura: 73cm
Profundidade: 59cm
Cores: Preta, Branca, 
Amarela e Vermelha.

6 LUGARES
Peso: 3.5kg
Largura: m
Altura: 73cm
Profundidade: 89cm
Cores: Preta, Branca, 
Amarela e Vermelha.

8 LUGARES
Peso: 12.5 kg
Largura: 55m
Altura: 73cm
Profundidade: 1.25m
Cores: Preta, Branca, 
Amarela e Vermelha.

MESAS 41



Cavalete individual, minimalista e extremante versátil, 
permite utilização com tampos em diversos materiais.

STACATTO®
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DADOS TÉCNICOS:

Peso: 3.3kg
Largura: 53.9m
Altura: 74.3cm
Cores: Preta, Branca, 
Vermelha e Amarela.

MESAS 42



Produzidas em plástico de engenharia, material resistente e reciclável, o 
que demonstra a responsabilidade e o compromisso ambiental da empresa. 
Diferente de produtos em outros materiais, as banquetas I'm In podem ser 
usadas em ambientes úmidos e áreas externas, pois seu material é 
resistente e possue proteção UV. Design exclusivo baseado em tendências 
européias. Podem ser utilizadas também como base de mesa e aparadores. 
Versáteis, combinam em diversos ambientes. Podem ser usadas como base 
de mesa, aparadores versáteis e porta trecos, pois as tampas são 
facilmente removíveis.

HYDRO®

DADOS TÉCNICOS:

Material:
• Polipropileno
• Policarbonato
Medida: 610x320x320
Peso: Consultar de acordo com a combinação 
de materiais não ultrapassando 1,421kg.
Cores: Preto, branco, verde, roxo, azul, rosa, 
vermelho, cinza, amarelo. /iminhome @imin_home

BANQUETAS 43
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BANQUETAS 44

MOLY®

DADOS TÉCNICOS:

Material:
• Polipropileno
• Policarbonato
Medida: 710x345x345
Peso: Consultar de acordo com a combinação 
de materiais não ultrapassando 1,72kg
Cores: Preto, branco, verde, roxo, azul, rosa, 
vermelho, cinza, amarelo.

Produzidas em plástico de engenharia, material resistente e reciclável, o 
que demonstra a responsabilidade e o compromisso ambiental da empresa. 
Diferente de produtos em outros materiais, as banquetas I'm In podem ser 
usadas em ambientes úmidos e áreas externas, pois seu material é 
resistente e possue proteção UV. Design exclusivo baseado em tendências 
européias. Podem ser utilizadas também como base de mesa e aparadores. 
Versáteis, combinam em diversos ambientes. Podem ser usadas como base 
de mesa, aparadores versáteis e porta trecos, pois as tampas são 
facilmente removíveis.



FLUO®
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DADOS TÉCNICOS:

Material:
• Polipropileno
Medida: 620x320x320
Peso: Consultar de acordo com a combinação 
de materiais não ultrapassando 0,749kg.
Cores: Preto, branco, verde, roxo, azul, rosa, 
vermelho, cinza, amarelo.

Produzidas em plástico de engenharia, material resistente e reciclável, o 
que demonstra a responsabilidade e o compromisso ambiental da empresa. 
Diferente de produtos em outros materiais, as banquetas I'm In podem ser 
usadas em ambientes úmidos e áreas externas, pois seu material é 
resistente e possue proteção UV. Design exclusivo baseado em tendências 
européias. Podem ser utilizadas também como base de mesa e aparadores. 
Versáteis, combinam em diversos ambientes. Podem ser usadas como base 
de mesa, aparadores versáteis e porta trecos, pois as tampas são 
facilmente removíveis.
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DUB®

DADOS TÉCNICOS:

Material:
• Polipropileno
Medida: 610x320x320
Peso: Consultar de acordo com a combinação 
de materiais não ultrapassando 1,322kg.
Cores: Preto, branco, verde, roxo, azul, rosa, 
vermelho, cinza, amarelo.

Produzidas em plástico de engenharia, material resistente e reciclável, o 
que demonstra a responsabilidade e o compromisso ambiental da empresa. 
Diferente de produtos em outros materiais, as banquetas I'm In podem ser 
usadas em ambientes úmidos e áreas externas, pois seu material é 
resistente e possue proteção UV. Design exclusivo baseado em tendências 
européias. Podem ser utilizadas também como base de mesa e aparadores. 
Versáteis, combinam em diversos ambientes. Podem ser usadas como base 
de mesa, aparadores versáteis e porta trecos, pois as tampas são 
facilmente removíveis.



RAD®
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DADOS TÉCNICOS:

Material:
• Polipropileno
• Policarbonato
Medida: 710x345x345
Peso: Consultar de acordo com a combinação 
de materiais não ultrapassando 2,483kg.
Cores: Preto, branco, verde, roxo, azul, rosa, 
vermelho, cinza, amarelo.

Produzidas em plástico de engenharia, material resistente e reciclável, o 
que demonstra a responsabilidade e o compromisso ambiental da empresa. 
Diferente de produtos em outros materiais, as banquetas I'm In podem ser 
usadas em ambientes úmidos e áreas externas, pois seu material é 
resistente e possue proteção UV. Design exclusivo baseado em tendências 
européias. Podem ser utilizadas também como base de mesa e aparadores. 
Versáteis, combinam em diversos ambientes. Podem ser usadas como base 
de mesa, aparadores versáteis e porta trecos, pois as tampas são 
facilmente removíveis.



BERY®
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DADOS TÉCNICOS:

Material:
• Polipropileno
• Policarbonato
Medida: 710x345x345
Peso: Consultar de acordo com a combinação 
de materiais não ultrapassando 2,803kg.
Cores: Preto, branco, verde, roxo, azul, rosa, 
vermelho, cinza, amarelo.

Produzidas em plástico de engenharia, material resistente e reciclável, o 
que demonstra a responsabilidade e o compromisso ambiental da empresa. 
Diferente de produtos em outros materiais, as banquetas I'm In podem ser 
usadas em ambientes úmidos e áreas externas, pois seu material é 
resistente e possue proteção UV. Design exclusivo baseado em tendências 
européias. Podem ser utilizadas também como base de mesa e aparadores. 
Versáteis, combinam em diversos ambientes. Podem ser usadas como base 
de mesa, aparadores versáteis e porta trecos, pois as tampas são 
facilmente removíveis.



TINN®
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DADOS TÉCNICOS:

Material:
• Polipropileno
• Policarbonato
Medida: 710x345x345 400x150x400
Peso: Consultar de acordo com a combinação 
de materiais não ultrapassando 2,64kg.
Cores: Preto, branco, verde, roxo, azul, rosa, 
vermelho, cinza, amarelo.

Produzidas em plástico de engenharia, material resistente e reciclável, o 
que demonstra a responsabilidade e o compromisso ambiental da empresa. 
Diferente de produtos em outros materiais, as banquetas I'm In podem ser 
usadas em ambientes úmidos e áreas externas, pois seu material é 
resistente e possue proteção UV. Design exclusivo baseado em tendências 
européias. Podem ser utilizadas também como base de mesa e aparadores. 
Versáteis, combinam em diversos ambientes. Podem ser usadas como base 
de mesa, aparadores versáteis e porta trecos, pois as tampas são 
facilmente removíveis.



NITRO®
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DADOS TÉCNICOS:

Material:
• Polipropileno
• Policarbonato
Medida: 610x320x320
Peso: Consultar de acordo com a combinação 
de materiais não ultrapassando 1,094kg.
Cores: Preto, branco, verde, roxo, azul, rosa, 
vermelho, cinza, amarelo.

Produzidas em plástico de engenharia, material resistente e reciclável, o 
que demonstra a responsabilidade e o compromisso ambiental da empresa. 
Diferente de produtos em outros materiais, as banquetas I'm In podem ser 
usadas em ambientes úmidos e áreas externas, pois seu material é 
resistente e possue proteção UV. Design exclusivo baseado em tendências 
européias. Podem ser utilizadas também como base de mesa e aparadores. 
Versáteis, combinam em diversos ambientes. Podem ser usadas como base 
de mesa, aparadores versáteis e porta trecos, pois as tampas são 
facilmente removíveis.



SILI®
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DADOS TÉCNICOS:

Material:
• Polipropileno
• Policarbonato
Medida: 610x320x320
Peso: Consultar de acordo com a combinação 
de materiais não ultrapassando 1,379kg.
Cores: Preto, branco, verde, roxo, azul, rosa, 
vermelho, cinza, amarelo.

Produzidas em plástico de engenharia, material resistente e reciclável, o 
que demonstra a responsabilidade e o compromisso ambiental da empresa. 
Diferente de produtos em outros materiais, as banquetas I'm In podem ser 
usadas em ambientes úmidos e áreas externas, pois seu material é 
resistente e possue proteção UV. Design exclusivo baseado em tendências 
européias. Podem ser utilizadas também como base de mesa e aparadores. 
Versáteis, combinam em diversos ambientes. Podem ser usadas como base 
de mesa, aparadores versáteis e porta trecos, pois as tampas são 
facilmente removíveis.



FIT®
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COMBO 52

Excelente para uso em espaços pequenos e funcionais.

Conjunto composto por:
• 03 banquetas Sili.
• 01 base para mesa Bery.
• 01 tampo de Polipropileno de 60cm.

Cores: Preta, Branca, Verde, Azul, Vermelha e Amarela.



Este so�sticado conjunto é muito adequado para compor 
com a decoração de salas, lounges e varandas Gourmets.

Conjunto composto por:
• 02 banquetas Sili.
• 02 cadeiras Stripe.
• 01 base para mesa Bery.
• 01 tampo de vidro cristal de 80cm. 

Acabamento: Preto e cristal e amarelo e cristal.
Cadeiras: Preta e Amarela

LOUNGE®
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COMBO 53



Elegante, colorido e compacto, este conjunto cabe perfeitamente 
em qualquer ambiente.

Conjunto composto por:
• 04 banquetas Rad (01 amarela, 01 verde, 01 vermelha, 01 azul).
• 01 base para mesa Bery preta.
• 01 tampo de vidro cristal 80cm ou polipropileno. 

BISTRÔ®
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COMBO 54



Elegante, e compacto, este conjunto vai ampliar a utilização 
da sua cozinha ou qualquer outro ambiente onde a ordem 
seja otimizar e decorar. A composição das cores e materiais 
trazem o efeito original e moderno.

Conjunto composto por:
• 02 banquetas Sili.
• 02 banquetas Sili com cristal.
• 01 base para mesa Bery.
• 01 tampo de vidro cristal 60cm. 

Cores: Vermelha e Amarela.

KITCHEN®
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COMBO 55



Simplesmente perfeito para ambientes de jardim, piscina, sacadas 
ou qualquer outro ambientes externo. Todos os produtos possuem 
proteção UV que evita o ressecamento do material.

Conjunto composto por:
• 04 banquetas Sili
• 01 base para mesa Bery verde.
• 01 tampo de vidro cristal 80cm. 

Cores: Branca, Azul e Verde.

GARDEN®
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Este divertido conjunto é uma opção para organizar e decorar
o espaço de seus pequenos. As banquetas possuem tampa removível  
que permite guardar objetos dentro das peças.

Conjunto composto por:
• 04 banquetas Hydro (01 vermelha, 01 verde, 01 rosa, 01 azul).
• 01 base para mesa Argo amarela.
• 01 tampo de PP de 60cm.                                                                   

KIDS ®

/iminhome @imin_home

COMBO 57



Conjunto prático e atemporal, decora e otimiza o 
espaço do seu ambiente de trabalho.

Conjunto composto por:
• 02 cadeiras Stripe (01 branca e 01 verde).
• 01 cadeira Stripe com braços (vermelha).
• 02 bases para mesa Bery brancas.
• 01 tampo de vidro de 0,50 x 1,20cm.                                                          

WORK STATION®
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COMBO 58



Enxuto e divertido, este conjunto atende com e�ciência e 
estética seus momentos de dedicação ao trabalho ou estudo.

Conjunto composto por:
• 2 bases de mesa Bery.
• 1 cadeira Eclipse O�ce.
• 2 Banquetas Sili.
• 1 tampo de vidro de 0,50 x 1,20cm. 

Cores: Vermelha, Branca e Amarela..

HOME OFFICE®
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COMBO 59



Minimalista e extremante versátil, este conjunto de traços 
leves retrata o estilo agitado da vida urbana. Promove 
ambiente convidativo e estimulante ao pensamento e 
criatividade.

Conjunto composto por:
• 01 cadeira Loft O�ce vermelha.
• 01 cadeira Loft branca.
• 01 cadeira Loft preta.
• 02 bases para mesa Stacatto vermelha.
• 01 tampo de mesa retangular de 50 x 120 cm.

Cores: Amarela, Branca, Preta e Vermelha.

ATELIÊ®
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COMBO 60



Com design futurista e inusitado, este lindo conjunto trará 
originalidade, colorindo com charme suas refeições e 
encontros com amigos.

Conjunto composto por:
• 03 cadeiras Stripe.
• 03 cadeiras Slick.
• 02 bases para mesa Bery.

Cores: Amarela, Branca, Preta e Vermelha.

GOURMET®
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COMBO 61



Av. Dom Pedro I, s/nº -  Itaim - Taubaté - SP
12 2125.1869 / 12 2125.1858 / 12 98820.1098 
comercial@iminhome.com.br 
www.iminhome.com.br
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Siga-nos 
nas Redes 
Sociais.

Entre em contato e descubra porque
o design funcional e contemporâneo da 
Linha Urban da I’M IN® fazem a diferença 
em qualquer ambiente.


