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NOVEL é definido por seu design arrojado, austero e inerentemente 

elegante. Uma solução á medida com execução requintada e atenção 

aos detalhes.

Olhar e sentir, NOVEL acrescenta personalidade, com nuances de cor 

ousados, caracterizados pela leveza da conjugação dos seus  

elementos.

Estrutura simples, de armazenamento aberto, com uma estrutura 

metálica estrutural,  terminada com cores epóxi.

Com um sistema de acoplamento rápido entre a estrutura central e as 

travessas das prateleiras, NOVEL caracteriza-se pelo seu sistema 

único e inimitável.
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As características técnicas e de desempenho exclusivas do sistema 

NOVEL, combinadas com design limpo e exibilidade de tamanho, 

tornam-na para além da tendência do momento, um sistema com 

características inimitáveis, adaptável a qualquer espaço, ambiente de 

trabalho, bibliotecas, áreas de reunião.
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Prateleiras inclinadas a 45° para expositor de revistas, bem 
como sistema para exposição de jornais.

Ampla gama de acabamentos para as laterais do sistema: 
chapa, pintada a epoxi ou melamina de madeira.
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A grande variedade de acessórios 
permite responder a todas as 
necessidades de
classicação de uma forma fácil e 
ecaz.

O seu desenho oferece a possibilidade 
de criar espaços multifuncionais mas 
esteticamente uniformes.
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NOVEL pode ser facilmente ajustado em tamanho, sem limitações. 

A estrutura central tornam-se elemento principal o que permite 
minimizar o número de componentes.

Por ser um móvel aberto, permite dividir os espaços mantendo a sua 
amplitude.
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