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Sobre a marca



Felipe Madeira é um designer carioca, formado 
na UFRJ, apaixonado pela marcenaria e pelo 
artesanal. Seu trabalho reflete as vivências 
dos lugares em que transitou durante sua 
trajetória acadêmica e profissional, dialogando 
com referências que oscilam entre o design 
contemporâneo e moderno brasileiro, além do 
design escandinavo e japonês.



Desde 2016 Felipe produz em seu estúdio móveis e objetos pautados 
no design acessível, aliados a beleza e funcionalidade, com foco na 
valorização do trabalho manual.

Atualmente o estúdio possui dois focos: móveis com grandes   
dimensões produzidos sob encomenda (escrivaninhas, racks, 
cavaletes...) e objetos em pequenas tiragens (luminárias, 
organizadores  de escrivaninha, relógios, espelhos, skates),  
concebidos e confeccionados pelo próprio e por uma rede de 
produtores locais.



móveiS



Escrivaninha SUrFace
Dimensões:
Material:
Variações:

Valores:

100 x 60 x 75cm
Madeira maciça, laca e estrutura metálica
Preto, cinza e branco.

3.180,00
3.780,00

Cores padrão

Cor sob-demanda.

Escrivaninha inspirada na obra “From Surface to Surface” do 
artista plástico Sususmo Koshimizu.
O móvel faz o equilíbrio de três materiais (madeira, laca e metal), 
que além de serem um reflexo das influências do funcionalismo 
japonês, permitem demarcar as funções do móvel, como o seu 
porta-lapis embutido por exemplo.





Escrivaninha SobraDiNHo
Dimensões:
Material:
Variações:

Valores:

100 x 55 x 178a cm
Madeira maciça e metal
Preto, branco, vermelho, azul e amarelo

4.280,00
4.820,00

Cores padrão

Cores sob demanda (pintura automotiva)

Premiada - Prêmio Salão Design 2017

Descontraída, a Escrivaninha Sobradinho, busca reformular o local 
de trabalho e apoia-se na ludicidade da sua forma para exaltar a 
leveza de trabalhar em casa. 
Sua estrutura metálica e marcenaria criam uma microarquitetura 
que proporcionam um ambiente de calma, conforto e concentração.





Cavalete Dobra
Dimensões:
Material:
Variações:

Valores:

100 x 55 x 178a cm
Madeira maciça e metal
Preto e branco

1.890,00
2.090,00

(par) Cores padrão

(par) Cores personalizadas

Mensão Honrosa - Prêmio Salão Design 2017

O Cavalete Dobra é uma releitura da forma tradicional do 
cavalete regulável, com novos materiais, grande potencial de 
personalização (tipos de madeira e cores) e nenhum uso de 
ferragem.





Banquinho caíque
Dimensões:
Material:
Variações:

Valores:

Ø35 x 43a cm
Madeira maciça
Consultar disponibilidade

495,00

O banco Caíque é uma revisitação de dois bancos clássicos que 
admiro por sua essência minimalista e genialidade construtiva, 
o Banco Girafa de Lina Bo Bardi e o banco 60 Stool  de Alvar 
Aalto. 
Nesta leitura, busco clareza estética e novas formas viabilizar 
encaixes. Tendo como resultado um projeto leve, empilhavel e 
flexivel, oferecendo multiplos usos.





Mesas laterais LiS
Dimensões:

Material:
Variações:

Valores:

P Ø42 x 55a cm
G Ø54 x 45a cm
Madeira maciça e estrutura metálica
Laranja, preto, turquesa, azul jeans e amarelo

1.080,00
1.080,00
Sob consulta

Mesa P

Mesa G

Cor personalizado

estúdio Felipe madeira + Unpack Design

Cadeira em estrutura metálica com estofado. Este produto faz 
parte da coleção Camaleão, que surge da paixão pelo design 
escandinavo e da necessidade de trazê-lo para o mercado 
brasileiro sob uma ótica tropical, abusando das cores e texturas, 
adequando a arquitetura e ambientes brasileiros.





Cadeira micra
Dimensões:
Material:
Variações:

Valores:

54 x 55 x 81a cm
Estrutura metálica e estofado
Laranja, preto, turquesa, azul jeans e amarelo

680,00
Sob consulta

Tecidos Tipo 1 e Cores padrão

Personalizada (tecido ou cores)

estúdio Felipe madeira + Unpack Design

Cadeira em estrutura metálica com estofado. Este produto faz 
parte da coleção Camaleão, que surge da paixão pelo design 
escandinavo e da necessidade de trazê-lo para o mercado 
brasileiro sob uma ótica tropical, abusando das cores e texturas, 
adequando a arquitetura e ambientes brasileiros.





Poltrona PerSoNi
Dimensões:
Material:
Variações:

Valores:

64 x 70 x 85a cm
Estrutura metálica e estofado
Laranja, preto, turquesa, azul jeans e amarelo

2.195,00
Sob consulta

Tecidos Tipo 1 e Cores padrão

Personalizada (tecido ou cores)

estúdio Felipe madeira + Unpack Design

Poltrona em estrutura metálica com estofado. Este produto faz 
parte da coleção Camaleão, que surge da paixão pelo design 
escandinavo e da necessidade de trazê-lo para o mercado 
brasileiro sob uma ótica tropical, abusando das cores e texturas, 
adequando a arquitetura e ambientes brasileiros.





obrigado!
Acompanhe-nos no Instagram: 
@felipe_ _madeira

FELIPE MADEIrA
(21) 99929-3956
estudiofelipemadeira@gmail.com
www.felipe-madeira.com


