


Moldes das peças na fábrica, em Canela
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Propiciando a proximidade, acolhendo ao 
redor da mesa, facilitando o trabalho, se 
cada cadeira pode contar uma história, 
as assinadas por Aristeu Pires falarão de 
gerações. Porque a qualidade da madeira 
obtida de forma sustentável e a excelência 
em todo o processo de fabricação asseguram 
durabilidade e resultam em produtos 
que valorizam qualquer ambiente.

Nunca a ergonomia foi tão bela. Aurora, 
Juliana, Daniella, Giulia, Olivia... Batizadas 
com nomes femininos, com ou sem braços, 
as cadeiras Aristeu Pires, dão ênfase ao 
clean e às formas fluídas. Para premiar os 
modelos Claudia, Laura e Duda, experts 
não tiveram dúvida. É a confirmação de 
que são obras-primas para sentar.

Cadeira Ângela
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ANGELA

CLAUDIA
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GIULIA
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NARA

SANSA (INFANTIL)



Cadeira Claudia
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Prover o descanso com bom gosto, envolver 
o corpo como um abraço. Objetivos e 
madeiras nobres, a inspiração e a melhor 
matéria-prima, juntos, resultam nas 
poltronas Aristeu Pires. Uma delas, 
Gisele, já rendeu ao seu criador o mais 
conceituado troféu do design brasileiro. 
Conceda este prêmio a você também.

Deixa-se refestelar em uma poltrona 
Guadalupe e faça o tempo parar. Entregue-se 
uma única vez a uma Pitu e você estará fadado 
a voltar para casa mais cedo. Partindo de 
Canela para o Brasil e o mundo, as poltronas 
e chaise longues Aristeu Pires são como 
pequenos oásis particulares de conforto, 
que tornam a leitura mais prazerosa, o 
filme mais bonito, a soneca, irresistível.

Poltrona Pitu
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CHAISE PITU

MELISSA

GISELE
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Poltrona Guadalupe, lançada em 2018



Poltrona Lupita, lançada em 2018
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Nas coleções de Aristeu Pires, a praticidade 
tem seu charme especial. A linha de bancos 
e banquetas tem peças que vão compor em 
harmonia com os ambientes, auxiliando no 
cotidiano. Para cozinhas americanas, para a 
refeição no balcão, para um bar personalizado, 
uma banqueta Aristeu Pires é nobreza 
portátil. Com o mesmo apuro empregado 
na preparação de uma cadeira, o designer 
baiano que conheceu no Sul a expressão 
“puxe um banco e vá sentando” cria esses 
móveis de apoio. O banco alto Marcia tem sua 
inspiração na delicadeza, e ao mesmo tempo, 
força dos movimentos de pernas da bailarina 
brasileira Márcia Haydée. A banqueta Yoko 
traz um pouco do Oriente para dentro de sua 
casa. O banco Ylla lembra calmas marolas no 
seu desenho. Ou escolha alguns dos tantos 
bancos e banquetas que adaptam para menor 
escala a beleza de cadeiras de Aristeu Pires.

Bancos e banquetas na loja



BANCO ALTO NARA BANQUETA ANITA

BANQUETA ISABELA

BANQUETA TEREZA

BANCO ALTO MARCIA BANCO ALTO MAXIMA

BANQUETA DUDA

BANQUETA MELISSA

BANQUETA YOKO

BANCO ALTO ANITA

BANQUETA GIULIA

BANQUETA RUTH



BANCO ANA

BANCO HELENA

BANCO YLLA



Banco Ylla
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Na linha de mesas de Aristeu Pires, a 
solidez e o bom gosto estão bem servidos.

Com diferentes tamanhos, para diferentes 
espaços e propósitos, são superfícies de 
pura beleza. Variadas formas geométricas 
e perfeição nos acabamentos, para ser 
a base para momentos românticos 
ou para tomadas de decisões.

Sobre uma mesa Amsterdam, uma refeição 
nunca será corriqueira. A estrutura da mesa 
ZYV tem desenho tão inovador que, para 
ser apreciada, ganhou a opção de receber 
tampo de vidro. A Bailarina, em diversas 
opções de tamanho e usos, lembra equilíbrio. 
Já as úteis mesas laterais são pequenos 
redutos de charme. Escolha e valorize sua 
sala ou aquele recanto externo de sua casa.

Mesa Hexa e cadeiras Laura



CATA-VENTO HEXA

ZX

BAILARINA CAETANO

OK

ZYV

AMSTERDAM

PRISMA



MESA LATERAL CAETANO

MESA BAILARINA BAR

MESA LATERAL PRISMA

MESA LATERAL OK

MESAS LATERAIS BAILARINA

MESA LATERAL TULIPA



Mesa lateral Amsterdam
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Um bom sofá lembra compartilhar. 
Aconchego, companheirismo, pessoas 
lado a lado num momento confortável 
do dia. Os sofás de Aristeu Pires são como 
representações em wide screen do bem-estar 
proporcionado por suas poltronas e cadeiras.

As namoradeiras, tradicionais e 
insubstituíveis nos bons catálogos de 
móveis, nas mãos de Aristeu Pires e seus 
colaboradores artesãos são concebidas com 
traços contemporâneos. O nome Julieta 
lembra amor. A loveseat Julieta, de Aristeu, 
mostra que amor combina com design.

Divida arte e maciez com seus convidados, 
recebendo-os em um ambiente com 
um sofá Beatriz. Será a maneira mais 
prazerosa de dizer “bem-vindo”.

Sofá Beatriz
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Último refúgio do dia, no nosso quarto de 
dormir vamos repor energias quando a cama 
que nos recebe proporciona conforto, espaço. 
Aristeu Pires criou a cama Tulipa pensando 
em um berço esplêndido e chegou ao patamar 
da perfeição. As grandes dimensões, a 
cabeceira em forma de nichos, tudo na cama 
Tulipa faz sonhar. Uma noite de sono nesta 
cama é prenúncio de um dia maravilhoso. 

Cama Tulipa
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Perfeitos complementos para ambientes 
que têm o seu DNA, os objetos de decoração 
criados por Aristeu Pires remetem à paixão 
pela madeira, esta dádiva da natureza a 
quem sabe aproveitá-la de modo renovável. 

A suavidade no toque, a perfeição das curvas, 
um castiçal, fruteira, vaso ou bowl de Aristeu 
Pires é uma apologia à melhor arte aplicada. 
É a marcenaria associada ao artesanato, 
é a mão do homem moldando a madeira 
como se fosse lapidar uma pedra preciosa.

O cabideiro Tarsila é um brinde à Arte 
Moderna, dentro do seu quarto. Significa peças 
de roupa e chapéus em um pequeno extrato 
revisitado do Brasil sacudido pelo movimento 
de 1922. A criadora do Abaporu, Tarsila do 
Amaral, inspirou Aristeu Pires, que captou 
neste cabideiro a essência do Modernismo.

Objetos



CABIDEIRO TARSILA

BOWL RINGS

CASTIÇAL BEE

FRUTEIRA EGG

VASO PILON

FRUTEIRA ACQUA

CASTIÇAL STEP

SUPORTE PARA BOLO HEXA
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