
aprender
ensinar
trabalhar
colaborar

Maqmóveis apresenta

produtos e soluções



ETIM. lat.tar. collabōro,as,āvi,ātum,āre  
'trabalhar de comum acordo'

1. transitivo indireto e intransitivo 
trabalhar com uma ou mais pessoas numa obra; 
cooperar, participar.

2. transitivo indireto 
concorrer ou contribuir para. 
"tudo colaborava para o sucesso do empreendimento"

3. transitivo indireto 
efetuar trabalho de cooperação. 
"todos queriam colaborar"

ETIM lat.tar. collabōro,as,āvi,ātum,āre  
'trabalhar de comum acordo'

colaborar

Fonte: Google
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designers

Rosenbaum® do designer Marcelo Rosenbaum, é um 
escritório de design e inovação que trabalha com 
economia criativa, gerando valores a partir de ideias 
originais e usa o design como meio para incentivar, 
divulgar e valorizar a diversidade cultural do Brasil.  
Recebeu diversos prêmios importantes de design e 
ministra cursos e palestras em importantes eventos 
de design no Brasil e pelo mundo.

O estúdio FETICHE dos designers Carolina 
Armellini e Paulo Biacchi, foi criado com a intenção 
de mostrar o novo, criar e produzir com liberdade. 
O conceito de fetiche é intrínseco nos produtos que 
desenvolvem, buscando referências e significados 
além do formal e funcional para as peças. Foi 
reconhecido em prêmios do Museu da Casa 
Brasileira e o IF Awards entre tantos outros.

Rosenbaum e o Fetiche vêm desenvolvendo  
diversos trabalhos juntos, dando força e liberdade 
para conceitos criativos que se encontraram na 
sinergia de seus trabalhos e principalmente na  
união de seus propósitos. 

Os estúdios ROSENBAUM e o FETICHE se uniram 
para desenhar a linha Floresta. 

Buscando a melhor forma de conectar o usuário 
ao design, conforto e funcionalidade, o Edesign 
Studio desenvolveu as linhas Studio e Conect 
para a MaqID.

O Edesign Studio é um estúdio de design 
que busca atender ao mercado com soluções 
diferenciadas, com filosofia de trabalho no 
equilíbrio e na união do bom design com os 
melhores aspectos tecnológicos, produtivos e 
mercadológicos. É um dos mais inovadores no 
setor de mobiliário.

Tendo à sua frente Everaldo Rodrigues, designer, 
especialista em móveis pela Scuola Politécnica 
de Design de Milão e marketing pela FGV, conta 
com mais de 25 anos de atuação no segmento de 
mobiliário, como professor e com publicações de 
artigos e livros na área de design.

Com diversos projetos de sucesso em várias 
áreas, tem projetos selecionados e premiados em 
concursos como Movelsul, Casa Brasil, Bienal 
Brasileira de Design, Movelpar e Móvel Brasil, 
entre outros.

Luciana Sobral se formou em Arquitetura em 1999, 
trabalhou com projeto de residênciais e ambientes 
corporativos. Desde 2008 a frente do escritório 
Novidário, pesquisa e desenvolve projetos para 
escolas infantis e juvenis. 

José Machado trabalha desde 1998 com móveis 
e teve uma carreira bem diversificada. Atuou 5 
anos como Head Designer da Oppa, e desde 2016 
trabalha em seu estúdio prestando consultoria e 
criando produtos para indústria moveleira. 

Luciana Sobral, com vasta experiência em projetos 
de interiores e mobiliário escolar, e José Machado, 
reconhecido pelo seu domínio de técnicas 
industriais e varejo de móveis, se associaram e 
criaram a Linha Jataí para a MaqID.

rosenbaum  
e o fetiche

edesign luciana sobral  
+ josé machado

A MaqID surgiu com a proposta de 
inovação e nova identidade para o 
mobiliário corporativo e escolar.

MaqID é a linha de mobiliário da 
Maqmóveis com design assinado por 
profissionais. Eles trazem nova visão 
de mercado para a tradicional linha de 
produtos da empresa, que há trinta e 
cinco anos atua no segmento.

diego cagnato

lucas colebrusco



6 701. linha floresta

linha 
floresta

01

A linha Floresta da Maq Id que foi 
desenvolvida pelos escritórios Rosenbaum 
e o Fetiche, aposta em ambientes de 
trabalho livres e leves que inspiram o bom 
relacionamento e bem-estar entre pessoas, 
equipes e projetos. 

Módulos, mesas e divisórias pensados para 
dar a sensação de amplitude e de liberdade 
em qualquer tamanho de escritório. As 
texturas, materiais e acabamentos são 
agradáveis, leves e funcionais. 

A linha permite configurar espaços 
diferentes dos escritórios tradicionais. 
Mesas e estantes com mobilidade, garantem 
praticidade para compor projetos muito 
versáteis, combinando com profissionais 
dinâmicos, criativos e inovadores. Inspira a 
liberdade para criar e empreender. 

design rosenbaum e o fetiche
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estantes
Estante Floresta é ideal para ser 
usada como divisória de ambientes. 
Suas prateleiras são profundas 
por isso podem servir para os dois 
lados. A opção de parede tem uma 
escada com desenho inspirado em 
colmeias que facilita o acesso das 
prateleiras mais altas. Ideal para 
armazenar muitos livros e objetos, 
é composta por trilhos que são 
fixados na parede e permitem a 
regulagem de diferentes alturas 
para as prateleiras. 

plataformas de trabalhosala de reunião

estante divisória alta
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armazenagem 
Chapas micro-perfuradas 
dobradas com precisão fazem a 
linha de Armazenagem Floresta 
se diferenciar pela leveza e 
inovação. O Buffet tem opções 
com gavetas laterais ou portas e o 
nicho central aberto, é muito útil 
para equipamentos eletrônicos ou 
mesmo para decoração com objetos. 
O gaveteiro volante tem duas 
gavetas profundas, suficientes para 
armazenar grandes volumes. Portas 
e gavetas contam com sistema 
de abertura touch, que dispensa 
puxadores. Um produto de alta 
tecnologia e funcionalidade.

executivo

armário com gavetas gaveteiro volante

Um produto de 
alta tecnologia e 
funcionalidade.
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plataformas de trabalho
Além das mesas plataformas, a Linha Floresta 
possui soluções de mesas de trabalho individuais 
e também para reuniões. Os tampos são 
confeccionados em laminado de alta resistência 
TS (10mm). Para acesso a conectividade e cabos 
elétricos, a mesa apresenta uma tampa rebatível 
usinada no próprio tampo, com opção de calha 
feita em chapa de aço perfurada. A estrutura é 
feita em tubos oblongos curvados com extrema 
precisão e seus rodízios permitem rápida mudança 
e configuração de ambientes.

TS é um laminado compacto, robusto, com uma 
ou ambas as faces. São muito utilizados em áreas 
que exijam durabilidade, resistência superior a 
impactos e onde a beleza, o design e a resistência 
são exigidos, como em estações de trabalho 
e escritórios. As extremidades e bordas do TS 
podem ficar aparentes e receber tratamentos 
especiais de corte, dando formas diferenciadas e 
inovadoras ao projeto.

plataformas de trabalho

Design em 
todos os 
detalhes: do 
conceito do 
projeto, a alta 
tecnologia 
dos materiais, 
fabricação e 
acabamento.

mesa menor
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linha  
studio

02

A Linha Studio, desenvolvida pelo Edesign 
Studio para a Maq ID apresenta uma 
solução equilibrada entre a simplicidade das 
formas e a praticidade das funções. 

Com acabamentos neutros atende a 
diversos perfis de escritório. Sua marca 
principal é o afastamento dos pés do tampo, 
trazendo leveza e sofisticação.

design edesign
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plataformas de trabalho
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plataformas de trabalho
A versatilidade da solução das mesas possibilita a 
montagem de mesas individuais, plataformas com 
pés metálicos com regulagem de altura, com um pé 
central na ligação entre mesas ou ainda apoiadas 
sobre gaveteiros.

As plataformas de trabalho e mesas individuais têm 
diversas opções de medidas e possuem soluções de 
gaveteiros e calhas para acomodar o cabeamento e 
conectividade. Há quatro opções de divisórias e painéis 
de privacidade: em chapa de MDF, acrilato, vidro 
serigrafado e MDF estofado e revestido de tecido. plataformas de trabalho
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armazenagem
A linha de armazenagem Studio é executada em 
painéis de MDF com acabamento em Laminado 
Melamínico, as portas e gavetas puxadores embutidos 
em alumínio e base metálica com sapata regulável.

A portas tem dobradiças com abertura 270º.  
É composta por 3 alturas de armários (Extra Alto, Alto 
e Baixo) o que oferece muitas opções para necessidade 
de cada cliente. Os gaveteiros, todos com chaves, 
podem ser fixos ou com rodízios.

executivo

armário extra alto

armário alto

armário baixo

gaveteiro

Armazenagem 
Studio é 
ideal para 
um ambiente 
organizado, 
aliando estética 
e funcionalidade.
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linha  
conect

03

A Linha Conect propõe a renovação dos 
conceitos corporativos, buscando a perfeita 
conexão entre o usuário e o mobiliário.  
Com móveis modernos e versáteis possibilitam 
a configuração do espaço de várias formas, 
adequando a diversos perfis. 

Com soluções criativas, e com várias formas 
de junções e composições, possibilita diversos 
arranjos passando dos layouts de uso intensivo 
até ambientes evolutivos. Com várias opções de 
cores, os móveis da Linha Conect trazem muita 
personalidade aos projetos.

design edesign
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pé tubular
O Pé tubular da linha Conect é 
uma ótima opção para ambientes 
mais neutros. Executado em Tubo 
de Aço Carbono com acabamento 
em pintura eletrostática de 
diversas cores é uma base 
universal e pode se encaixar em 
qualquer estilo de escritório. 

Ambientes 
colaborativos: 
Plataformas de 
trabalho ideal 
para conectar 
e manter a 
privacidade  
da equipe.

plataformas de trabalho

mesa com pé tubular
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pé alumínio
O Pé de Alumínio injetado da Linha 
Conect é um produto exclusivo 
da MaqID. Traz uma opção mais 
sofisticada para a linha e assim 
como o tubular, tem diversos 
acabamentos de pintura e sapatas 
de altura regulável. É uma peça 
universal que se encaixa em todas 
as configurações de mesas da 
Linha Conect. 

É uma peça 
universal que se 
encaixa em todas 
as configurações 
de mesas da 
Linha Conect. 

plataformas de trabalho

mesa com pé alumínio
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plataformas de trabalho
Com soluções criativas, e com várias formas 
de junções e composições, possibilita diversas 
opções de organização dos espaços de trabalho. 
Os tampos possuem soluções para cabeamento. 
As mesas podem ser apoiadas nos pé metálicos 
em ambos os lados ou somente um lado com 
o outro sendo apoiado em móveis da linha 
de Armazenagem, economizando espaço e 
deixando o ambiente mais organizado. 

executivo
Com mesas exclusivas para executivos, 
oferece opções de acabamento em 
couro ou laminado melamínico, o que 
traduz a personalidade do profissional. 
Ainda dispõe de mais soluções 
personalizadas conforme o projeto.

plataformas de trabalho executivo
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reunião
Com várias soluções para 
adequação ao espaço de trabalho, 
possui práticas plataformas, 
mesas individuais e mesas de 
reunião, todas com atendimento 
a cabeamento e processo de 
montagem facilitado. Permite 
ainda a ampliação conforme 
a necessidade do usuário e 
aproveitamento do espaço.

sala de reunião
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linha  
jataí

04

A educação está passando por um processo 
de modernização. Nos últimos anos os 
profissionais vêm buscando novas formas de 
ensinar. A maneira que o professor dá aula está 
mudando e os espaços precisam se adequar a 
esse novo conceito. As salas de aula precisam 
ser mais dinâmicas tendo a possibilidade de se 
alterar o layout com facilidade.

O mobiliário escolar precisa auxiliar os  
alunos e profissionais neste processo de 
evolução da educação.

A linha Jataí surgiu para atender à demanda 
por um ambiente de ensino da nova geração de 
alunos e professores. Uma linha pensada para 
o mercado brasileiro, alinhada ao conceito de 
sala-ambiente e aprendizado colaborativo.

design luciana sobral + josé machado
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cadeiras
A Cadeira Jataí é uma nova proposta de design  
para a amplamente difundida “Cadeira Universitária”.  
Ela oferece uma alternativa mais completa do que 
as concorrentes pois tem base com rodízios, bandeja 
inferior para porta objetos, uma prancheta ampla, braços 
e gancho para pendurar bolsa atrás do encosto. Um 
mecanismo triplo-giratório desenvolvido exclusivamente 
para este projeto permite que prancheta, base e assento 
girem independentes permitindo que o mesmo produto 
seja usado por destros e canhotos.

sala de aula

cadeira jataí cadeira jataí estofada
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sala de aula
Pensada a sala de aula como um 
ambiente dinâmico e colaborativo, a 
Linha Jataí propõe diferentes maneiras 
de sentar, variando a altura do assento e 
diferentes maneiras de se agrupar. 

Mudar a postura de trabalho durante o 
dia ajuda o aluno a ficar concentrado e 
envolvido com as atividades. Variando 
entre posturas relaxadas e descontraídas 
para posturas concentradas ou até 
mesmo em pé.

A facilidade de alterar o layout permite 
que o aluno possa trabalhar em grupo 
ou de forma individual com facilidade. 
Para as aulas expositivas serem mais 
dinâmicas as diferentes alturas de 
assento possibilitam uma estrutura de 
auditório com as bancadas atrás e as 
poltronas baixas na frente.

sala de aula

banqueta e bancada favo conjunto aluno pólen poltrona pólen e mesa apoio pólen

Mudar a postura 
de trabalho 
durante o dia 
ajuda o aluno a 
ficar concentrado 
e envolvido com 
as atividades. 
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conjunto aluno
O tradicional conjunto aluno 
possibilita o trabalho individual 
e em grupo. A Cadeira Jataí tem 
uma estrutura reforçada, de grande 
durabilidade. Encosto e assento 
bem generosos que garantem 
o conforto necessário para os 
usuários que passam bastante 
tempo sentados. 

A Linha Jataí oferece produtos 
que atendem a idade de 2 anos 
até adultos. Todos os tampos 
são executados em compensado 
laminado de madeira maciça com 
diversas opções de revestimento 
laminado melamínico. Cadeiras 
tem opção de porta livros embaixo 
do assento. E Carteiras todas com 
porta livro abaixo dos tampos, ainda 
possuem ferragem de porta lápis na 
face frontal do tampo.

sala de aula

laboratório

cadeira pólen
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biblioteca
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estofados
Pensada para atender todos os ambientes de ensino 
e espaços colaborativos, a Linha Jataí oferece Sofá, 
Poltrona, Puffes e mobiliário auxiliar como mesas 
de apoio, de centro e laterais. As peças estofadas 
possuem espuma de alta densidade revestidas de 
tecido próprio para alta circulação com diversas 
opções de acabamento. 

Os sofás e poltronas proporcionam um sentar numa 
posição mais relaxada do que na posição tradicional. 
Ideal para leitura, discução e trabalhos em grupo. 
Propomos a mesa lateral e a mesa de centro para 
apoio do material.  

As poltronas baixas são exclusivas a Linha Jataí e 
mantem o aluno bem perto do chão. Com a mesa 
baixa podem se reunir e trabalhar em grupo. E com a 
mesa individual podem acompanhar a aula expositiva 
do professor.  

Os puffes proporcionam um ambiente de conversa 
e reunião. Seu formato permite a formação de um 
circulo ou de uma onda. Ideal para bibliotecas, 
corredores e áreas de convivência. 

biblioteca biblioteca

poltrona mel sofá mel pufe mel
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bancadas coletivas
Ambientes compartilhados necessitam de mesas 
coletivas. As bancadas Jataí tem apoio central para 
os pés e podem ser usadas com banquetas de 
650mm de altura, confortável para diversas idades 
pois adultos apoiam os pés no chão e crianças 
sobem com facilidade no assento e apoiam os pés 
no tubo. Já as mesas coletivas são disponíveis para 
diversas idades (a partir de 2 anos até tamanho 
adulto) e contam com bancos coletivos, sempre 
muito utilizados em refeitórios, sala de artes, 
laboratórios, e diversos ambientes. 

refeitório

Mesas coletivas 
pensadas para ambientes 
compartilhados.  
Design simples 
que busca leveza e 
resistência para assentos 
e mesas coletivas.

mesa e banco favo

banqueta e bancada favo
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indústria
sobre a maqmóveis
Há 30 anos no mercado, com fábricas instaladas 
no interior dos estados de São Paulo e Pará, a 
Maqmóveis vem buscando a excelência em soluções 
para ambientes escolares e corporativos, com design 
e qualidade diferenciados. Atualmente, a empresa 
emprega mais de 400 colaboradores diretos dentro 
das suas unidades, que dispõem de maquinários 
modernos, com o que há de melhor em tecnologia 
mundial para a produção de móveis. 

UNIDADE TAQUARITINGA 
Rua Alberto Pereira, 80 
Distrito Industrial 
Taquaritinga – SP 
15900-000 
Tel. (16) 3253-9150

UNIDADE PARAGOMINAS 
Rua Marupá, Quadra 4 
Pólo Moveleiro 
Paragominas – PA 
68626-000

UNIDADE NEGÓCIOS SP 
Alameda Jaú, 48 – 11º andar 
Jardim Paulista 
São Paulo – SP 
01420-000 
Tel. (11) 5083-6691

Seu principal foco está na produção eficaz, 
totalmente automatizada, o que proporciona um 
padrão de qualidade equiparado com as melhores 
fábricas de móveis do mundo. Além disso, por 
acreditar no potencial do Brasil, a indústria segue 
investindo e desenvolvendo inúmeros projetos, como 
um novo parque fabril com mais de 20 Mil M2 já 
em funcionamento, constantes investimentos em 
capacitação pessoal e inovação. 

A empresa introduz uma nova marca no mercado 
para atender ao segmento corporativo, a Maq ID. 
Uma marca com produtos assinados e com toda 
a tecnologia utilizada pela Maqmóveis, o que 
consolida cada vez mais a nossa marca como uma 
das líderes no mercado nacional. 
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montagem e conservação
Os produtos Maq ID são acompanhados de 
manual de uso e conservação. 

A Maq ID disponibiliza mão de obra 
especializada para a montagem.

Para a sua conservação, não devem ser 
usados produtos que contenham solventes 
ou componentes abrasivos. Deve-se evitar 
cera ou silicone.

manutenção,  
garantia e assistência
A Garantia de toda linha Maq ID é de 5 anos.

A Maq ID oferece manutenção, disponibiliza 
peças de reposição, oferece garantia contra 
defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente para seus produtos.  

www.maqmoveis.com.br

Cadeiras Office utilizadas nas imagens: Cavaletti
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