


Curioni é uma marca de design premiada mundialmente, com

produção em São Paulo, na cidade do Porto em Portugal e com

distribuição global.

Nossos produtos apresentam formas puras e simples, dando

atenção máxima aos detalhes construtivos e qualidade

excepcional.

Chamamos a isso de minimalismo tropical, com produtos que

apostam no alto racionalismo construtivo, aliado à matérias

primas de alta qualidade e com excepcional acabamento.

Curioni is an awarded brand design, with production in Sao Paulo

and Porto, with global distribution.

Our products presents pure and simple shapes, giving maximum

attention to construction details and exceptional quality.

We call this tropical minimalism, with products that bet on high

constructive rationalism, combined with high quality raw

materials and with exceptional finishing.



SOME OF OUR 

CLIENTS



cadeira 

VELVET

Linhas simples e puras, livres de adorno para

que a qualidade da peça seja o maior

destaque. Baseada sobre o conceito do

minimalismo, a cadeira Velvet já foi vendida

em diversos países e indicada por duas vezes

ao

German Design Award.

→ Materiais: aço carbono + tecido



cadeira 

VELVET BRAÇO

A versão com braço da cadeira Velvet foi

apresentada para suprir a necessidade das

cadeiras de cabeceira ou de salas de

reunião, que exigiam braços. Também pode

ser usada como um cadeirão para espaços

menores e apartamentos compactos.

→ Materiais: aço carbono + tecido



banqueta bar 

VELVET

A versão banqueta bar entra na linha

Velvet como uma opção de conforto e

excelente ergonomia. Para uso residencial

ou de restauração, a banqueta Velvet é

garantia de um mood contemporâneo e

minimalista.

*consultar para alturas diferentes de

assento

→ Materiais: aço carbono + tecido



Um cadeirão leve e com linhas arrojadas; assim

nasceu

a versão lounge da linha Velvet, que pode ser

utilizada com ou sem pousa-pés.

→ Materiais: aço carbono + tecido

poltrona

VELVET



cadeira

PIPA

Uma cadeira extremamente leve e de

desenho que evoca a simplicidade

original e encaixes de madeira

tradicionais. Pipa é a cadeira que dá

luz a uma coleção completa que

explora materiais naturais, de grande

durabilidade e surpreende por cada

detalhe.

→ Materiais: Tauari maciço e Tecido



banqueta 

PIPA

A Banqueta Pipa entra na linha para suprir a 

necessidade

de banquetas em madeira com ergonomia correta

que garante conforto. Inspirada no desenho oriental,

essa é uma peça indicada para bares e balcões dos

mais simples aos mais sofisticados.

*consultar para alturas diferentes de assento

→ Materiais: Tauari maciço e Tecido



cadeira 

GAIA

Em homenagem aos 100 anos de Bauhaus, a

cadeira Gaia reflete a pureza e força da conhecida

escola alemã.

A peça, de linhas puras e em cores primárias, tem

encosto pivotante, que se adapta à coluna do

usuário. Com grande possibilidade de

personalização, tem estrutura em aço pintado e

tecido com tramas bem marcadas, trazendo

conforto ao sentar.

É ideal para mesas de jantar ou salas de reunião.

→ Materiais: aço carbono + tecido



cadeira 

FLY

Com inspiração na anatomia humana, a cadeira Fly

de Tiago Curioni possui um esqueleto metálico, e

almofadas que remetem à musculatura do corpo

humano.

Totalmente revestida em couro, a cadeira é

formada por 3 partes independentes que são

produzidas separadamente e depois unidas, em

uma cadeira apenas de 3 pernas.

→ Materiais: couro

→ Dimensões: 51 x 61 x 82



cadeira 

La Madre

Uma cadeira com estrutura robusta e uma concha

anatômica, La Madre entrega uma ergonomia

correta em longos períodos de uso. Pensada para

ter combinação de cor da estrutura e tecido, esta

cadeira assume uma grande capacidade de

personalização

→ Materiais: aço + tecido

→ Dimensões: 49 x 60 x 86



poltrona

PIPA

A versão Cadeirão com pousa-pés em medidas

generosas propícias ao conforto absoluto e um

convite a bons momentos, seja na companhia de

um bom livro ou uma taça de vinho.

→ Materiais: Tauari maciço e Tecido



Poltrona Pierre

Poltrona em madeira maciça, couro, latão e 

palhinha

→ Materiais: Madeira  e palhinha

→ Dimensões: 70 x 90 x 80 



Poltrona Fartura

Poltrona em madeira maciça e boucle

→ Materiais: Madeira  e tecido

→ Dimensões: 70 x 80 x 65 



banquinho

FUJI

O banquinho Fuji foi criado a partir do cruzamento de

inspirações do design moderno brasileiro e do

minimalismo japonês.

Essa curiosa fonte de inspiração veio do fato de em

muitos sentidos as duas vertentes se tocarem em

questões como o respeito à matéria prima e a

simplicidade das formas por conta do processo

construtivo manual.

Sem o uso de máquinas ou parafusos, a peça é 

inteiramente feita de madeira, podendo ser feita em 

carvalho natural ou escurecido.

→ Materiais: folha natural de madeira

→ Cores : carvalho natural ou ebanizado



Carrinho de chá

VELVET

Da premiada linha Velvet, o carrinho de chá possui

excelente estabilidade e 2 tampos de apoio para

acomodar desde as garrafas mais pesadas aos

copos e taças mais delicados.

→ Materiais: Aço carbono + lâmina de madeira.



Mesa de centro

HOT ROLL

A mesa de centro Hot Roll é uma peça versátil e de forte apelo

visual.

Seus rodízios, possuem um eixo contínuo que garante

estabilidade e

resistência, enquanto que os revisteiros em lona são perfeitos

para

organizar o material de leitura.

→ Materiais: Aço carbono + lâmina de madeira.

→ Valor: € 880,00



Mesa centro 

LEQUE 

Com 3 tampos independentes 

pivotantes, a peça se adequa a 

pequenos ambientes, mas também a 

espaços maiores, podendo adquirir até 

1,70m de envergadura quando aberta.

A mesa Leque segue a proposta de 

móveis que podem ser configurados de 

acordo com a necessidade de uso, 

uma das métricas seguidas pelo 

estúdio Tiago Curioni.

→ Materiais: Aço carbono + lâmina de

madeira



Mesa lateral

COMPASSO

A mesinha lateral Compasso possui um desenho

limpo e minimalista, nas cores branco ou preto

fosco, com a alça em madeira maciça. Seu

sistema de montagem é inteligente e prático,

através de encaixes e que conferem excelente

resistência. Ideal para ser usado como mesa de

apoio em projetos residenciais ou coorporativos.

→ Materiais: Chapa de aço cortada a laser e

Freixo



Mesa lateral

PICOLÉ

Com um conceito fun e despojado, a mesa

Picolé foi apresentada em 2019 durante o Salão

de Design de Milão, chamando atenção da

imprensa mundial pela simplicidade construtiva e

qualidade dos acabamentos.

Executada em 3 tamanhos (150, 220 e 300 cm) é 

uma peça desmontável e que facilmente pode 
ser montada em qualquer sítio.

→ Materiais: Tauari maciço + pintura Branca ou 

Preta

→ Texto no tampo em baixo relevo

→ Consulte para medidas especiais



abajur 

BALANCINHA

A obsessão por formas lúdicas, divertidas e

interativas levou à criação desta peça,

diminuta, mas com forte apelo visual e

sensorial. Em aço inox polido, é uma peça

robusta e de manutenção descomplicada,

indicada a mesas de cabeceira, aparadores

ou escritórios. A iluminação é difusa e promove

um interessante efeito quando está em

movimento.

→ Materiais: Inox polido + Led



Luminária de piso

SATÉLITE

Luminária de piso com disco

rebatedor pivotante, para

direcionamento do facho de luz para

a direção desejada. Executado em

aço cortado a laser e pintura

eletrostática, possui pézinhos para

perfeito nivelamento e soquete com

acionamento no pé (liga/desliga

pedal).

→ Materiais: aço carbono + Led



abajur

SATÉLITE

→ Materiais: madeira maciça e aço

→ Dados técnicos: 10 x10 X 25 cm 



Centro de mesa/Bandeja 

SOLARIS

Composto por 6 partes em tamanhos

diferentes, o centro de mesa Solaris é feito

com retalhos de pedra que seriam

descartados pela indústria do mármore. Tal

solução vem de encontro ao problema do

desperdício de material e demonstra a

intenção de re-significar o que seria

descartado, um dos pilares da

sustentabilidade e um importante exercício

que cada vez mais, procuramos fazer em
nosso estúdio.

→ Materiais: Aço e Pedras naturais



Mancebo 

DORSAL PAREDE

O Cabideiro Dorsal de parede tem as

hastes giratórias, acomodando até

05 casados e que pivotam entre si

para melhor acomodação de todos

os casacos. É fixado com parafusos

da parede e apresentam excelente

resistência por serem em aço
maciço.

→ Materiais: Aço e Pedras naturais



Mancebo 

DORSAL PISO

O Cabideiro Dorsal de piso tem as

hastes giratórias, acomodando até

05 casados e que pivotam entre si

para melhor acomodação de todos

os casacos. É fixado com parafusos

da parede e apresentam excelente

resistência por serem em aço
maciço.

→ Materiais: Aço e Pedras naturais



abajur

BUBBLE

A Bubble é uma luminária de mesa desenvolvida para ser interativa com o usuário.

Executada com uma esfera esculpida partir de um bloco de mármore branco ou preto,

encontrado no estado do Espirito Santo, possui uma haste de latão ou aço Inox escovado

com uma lâmpada de LED dentro. O ajuste é feito ao rotacionar a esfera sobre o anel de

latão da base. Este sistema de apoio simples permite inúmeras posições e

posicionamentos do conjunto, conferindo um caráter dinâmico e personalizável à peça

→ Materiais: mármore carrara ou Nero Marquina / metal em latão ou inox (escovados)

→ Dados técnicos: 60 x 16 x 14cm / 05 kgs



A divertida e inusitada luminária CLIPS é feita

em tubos de cobre e pode ser fixada com um

simples parafuso na parede.

→ Materiais: tubos de cobre lixados e

envernizados

→ Dados técnicos: 60 x 23 cm

Luminária de parede 

CLIPS



vaso de parede

YUGEN 

O vasinho de parede Yugen chega pronto para

instalar, com uma fita dupla-face de alta fixação,

eliminando o uso de furadeira e parafusos. Em

latão maciço que remete ao ouro e um tubo de

ensaio transparente, esta elegante peça tem

inspiração na joalheria e sua delicadeza e

simplicidade são seu maior destaque.

Pode ser instalado sozinho ou em quantidade,

criando um desenho personalizado em sua

parede.

Yugen significa um profundo sentimento interno,

uma expressão de profundidade, do mistério não-

traduzido, do incompreensível e do abstrato em

todas as atividades artísticas. Segundo os

japoneses, o Yugen pode apenas ser intuído,

apreciado pela mente e jamais verbalizado,
estando além da consciência.

→ Materiais: Latão e tubo de ensaio em vidro

→ Dados técnicos: 10 cm profundidade 



poltrona

SAVANA

Uma peça de força maior, executada a mão com

cada haste curvada manualmente dentro da água,

a poltrona Savana é uma peça que adquiriu

destaque por prêmios recebidos e por ter sua 1°

unidade produzida negociada na renomada casa

de leilões de Paris, Piasa.

→ Materiais: Vime e pele

→ Dados técnicos: 230 x 80cm



banco 

ANGEL

Executado em Corian, o banco Angel é uma peça 

escultórica em tiragem limitada feito a mão sem a 

utilização de qualquer molde. Cada curva é 

executada a mão livre, dando a característica de 

um produto único sem outro idêntico no mundo.

→ Materiais: Corian

→ Cores : branco

→ Dados técnicos: 200 x 70 cm



Mesinha H

Feita em chapa de aço cortada a laser e dobrada, 

com uma alma em madeira maciça ou compensado 

naval, a mesinha H é ideal para espaços coorportivos

ou residências, funcionando como apoio .

→ Materiais: Aço com pintura e madeira 

→ Cores : vermelho, branco, preto e outras

→ Dados técnicos: 50 x 30 x 65 cm



Poltrona

NOEMIA
Poltrona de balanço que leva o nome da avó do 

designer.

A peça é feita em alumínio e espaguete em diversas 

cores, sendo leve e confortável; ideal para áreas 

externas de piscina ou varandas.

→ Materiais: Alumínio e espaguete de borracha

→ Cores :amarelo, branco, preto e outras



Poltrona

BLACK SHEEP
Poltrona de balanço que leva o nome da avó do 

designer.

A peça é feita em alumínio e espaguete em diversas 

cores, sendo leve e confortável; ideal para áreas 

externas de piscina ou varandas.

→ Materiais: Alumínio e espaguete de borracha

→ Cores :amarelo, branco, preto e outras



balanço

OCA
Balanço em alumínio e fibra para áreas externas ou 

varandas.

Versão para 1 ou 3 pessoas.

→ Materiais: Alumínio e fibra

→ Cores :cinza, branco, preto e outras



Quitandeiras

Caixas em vidro incolor ou extraclear com colagem 

UV.

→ Materiais: Vidro

→ Dimensões: 60x40x45cm



Sol que Sua

Vaso solitário em gota de vidro soprado

→ Materiais: Vidro e latão

→ Dimensões: 40cm



Sofá SENSE

Sofá bean, com vão central.

→ Materiais: lona ou veludo

→ Dimensões: 280 x 120 cm



Poltrona  e Sofá 

TRUNCADO
Sofá em lona com volumes fixos com cinta catraca

→ Materiais: lona 

→ Dimensões: 120 x 100cm



Sofá Sunrise

Sofá em feltro de lã e aço tubular

→ Materiais: aço e lã, veludo ou lona

→ Dimensões: 250 x 100cm



ACABAMENTOS







PRETO CINZA

VERDE MILITAR

OFF-WHITE

ROSA MOSTARDA

LONAS



LINHOS _ para linha PIPA e GAIA

5201-749

5100-194

5100-131 5100-153 5209-344

5214-702 5100-187 5100-112



Pele _ para todas as peças

PRETO LISO MARROM 215 CARAMELO ENVELHECIDO

VERDEPRETO ENVELHECIDO NUDE 435





CONTATO
+5511 9 9491 4644

+5511 9 9689 2273

+351 916 676 996 (Portugal)

eu@tiagocurioni.com.br

www.tiagocurioni.com.br

@tiagocurioni

mailto:eu@tiagocurioni.com.br
http://www.tiagocurioni.com.br/

