INOVE COM A I’M IN
Referência em design e decoração, a I’M IN atua em todo o Brasil
e América Latina, oferecendo uma linha original e estética que
conta com produtos assinados por consagrados designers
brasileiros e europeus.
Lançamos a Organize by I’m In pensando em levar o design para a rotina.
A finalidade de cada item é auxiliar na praticidade mantendo a identidade
I’M IN que oferece design visual, estético, funcional e acessível, com cores que
acompanham tendências mundiais e garantem personalidade aos ambiente.

CONHEÇA A NOSSA FÁBRICA
Sediada em Taubaté-SP, conta com uma sólida estrutura fabril, com
equipamentos de última geração, laboratórios de teste, inspeção e
qualidade, além de um corpo técnico formado por profissionais altamente
qualificados.
Já com posição de destaque no mercado, I’M IN é uma empresa 100% nacional
respaldada por um know how de mais de 30 anos de tecnologia em fabricação
de produtos de alta performance.

missão
Inspirar e desenvolver nas pessoas, além da criatividade, a
habilidade de experimentar e descobrir nas mais diferentes
combinações a alegria e o prazer de transformar o seu
próprio mundo.

visão
Ser diferente sempre. Inventar,
reinventar e estar à frente,
criando soluções únicas de design
para nunca parar de encantar.

valores

TECNOLOGIA
Os produtos da ORGANIZE by I’m In® são produzidos em materiais
nobres e processos de tecnologia de última geração, o que lhes
proporcionam excelente custo benefício e grande variedade de cores.
Além disso, os produtos para área externa recebem um aditivo Anti-UV
em sua composição, que protege contra ressecamento preservando a
resistência estrutural das peças.

Trabalhar sempre com transparência, ética e
respeito para construir uma marca sólida, capaz de
criar com o consumidor uma relação além do
produto
/iminhome

@imin_home

ORGANIZAR COM ESTILO E VERSATILIDADE
É A NOSSA PROPOSTA.
Destinado ao grande e médio varejo, a linha Organize
oferece itens que vão permitir organizar e ao mesmo
tempo decorar o ambiente com peças originais e práticas.

VANTAGENS DE UM FORNECEDOR NACIONAL.
Benefícios para quem compra, vende e recebe. A ORGANIZE
disponibiliza diversas vantagens para os clientes, tais como
atendimento exclusivo de acordo com demanda e necessidade
de tempo. Nossos produtos são fabricados de acordo com normas
técnicas brasileiras, oferecendo garantia de 1 ano, garantia de
reposição e possibilidade de customização.
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SUPORTES ARTICULADOS

FOR FUN

®

ORGANIZADORES
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Caixinhas organizadoras For Fun - Mini Box unem
criatividade e praticidade em tamanhos que permitem
organizar tudo em pequenos espaços.
Com inúmeras possibilidades de combinações, For Fun Mini Box confere liberdade para criar.

DADOS TÉCNICOS:
BASE 8X8cm
Altura: 18cm, 12cm e 6cm.

BASE 6X6cm
Altura: 15cm, 10cm e 4,5cm

Cores: Deep Blue, Crystal Crazy,
Funny Green, Happy Yellow,
Lovely Red.

BASE 4,5X4,5cm
Altura: 7cm, 5cm e 2,5cm.
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KZ

®

ORGANIZADORES

08

Redefina espaços e encaixe o que importa. A mistura perfeita
entre funcionalidade e design. Criado pelo Studio Chelles &
Hayashi. Três formas de uso: box, nicho e móvel à sua
disposição e conforme a sua necessidade, em cores que
transformam. O box possui trilhos para armazenagem de
pastas e já vem pronto para uso, sem a necessidade de
montagem.

DADOS TÉCNICOS:
Material: polipropileno
Medidas: 45x46x36cm (lxcxa)
Peso do produto: 2,14kg
Embalagem master 4 unidades
Medida da caixa master: 487x970x720mm
Cores: Preto, Cinza Mushroom, Verde Alecrim,
Calla Rose, Marzipan, Lazuli.
Rodizios opcional
Empilhável até 3 containers
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HUYA
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ORGANIZADORES
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Organize e decore, esta é a função das caixas Huya. Com duas
opções de tamanhos e 7 opções de cores estas caixas vão se
encaixar em qualquer ambiente.
Elas podem ser utilizadas avulsas ou empilhadas para otimizar
espaços. As tampas garantem uma funcionalidade a mais de
armazenagem.
Injetadas em polipropileno, a linha Huya é resistente, fácil de
limpar e desenvolvida com material atóxico, permitindo o uso
para armazenagem de alimentos.

DADOS TÉCNICOS:
Tamanho P

Tamanho M

Material: polipropileno
Medidas: 24x38x8cm (lxcxa)
Capacidade: 7,5 litros

Material: polipropileno
Medidas: 24x38x21cm (lxcxa)
Capacidade: 20 litros

Cores: Preto, Cinza Mushroom, Verde Alecrim,
Limão Siciliano, Calla Rose, Marzipan, Lazuli.
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ORGANIZADOR QUADRA

®

ORGANIZAÇÃO
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Com linhas retas e design atemporal, o organizador QUADRA foi criada
para organizar com elegância seus espaços em armáris e bancadas.
Montagem prática, dispensa uso de ferramentas. Produzidas em
poliestireno, suportam até 5 kg. Montagem através de encaixes, dispensa
o uso de ferramentas.

DADOS TÉCNICOS:
Altura: 24 cm
Largura: 38 cm
Profundidade: 30 cm
Cor: Preto
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Prateleiras produzidas em polipropileno, material atóxico e
super resistente. Suporta até 25Kg por prateleira, além de ser
de fácil montagem e desmontagem, não exigindo qualquer
tipo de ferramenta. Seu design moderno e exclusivo permite o
uso em qualquer ambiente de sua casa, como quarto,
despensa, lavanderia, garagem, escritório, cozinha, sala e
banheiro. É um objeto de organização extremamente funcional
e cheio de estilo, capaz de preencher seus espaços com seu
toque de criatividade. As possibilidades de modulação e
encaixe que as estantes POLY oferecem, fazem delas um
produto sob medida para qualquer ambiente que você queira
deixar mais autêntico e pessoal. Possui conector para manter
estantes lado a lado.

ESTANTES
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POLY

®

IR

DADOS TÉCNICOS:
Largura: 70cm
Altura: 35cm
Profundidade: 47.12 cm
Cores: Preto e Branco.

/iminhome

Disponível em 3, 4 e 5 prateleiras.
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Prateleiras produzidas em polipropileno reciclado, tornam o produto ecológico
pois reutilizam materiais que seriam ou foram descartados em estantes
sustentáveis. Suporta até 25Kg por prateleira, além de ser de fácil montagem e
desmontagem, não exigindo qualquer tipo de ferramenta. Seu design
moderno e exclusivo permite o uso em qualquer ambiente de sua casa, como
quarto, despensa, lavanderia, garagem, escritório, cozinha, sala e banheiro. É
um objeto de organização extremamente funcional e cheio de estilo, capaz de
preencher seus espaços com seu toque de criatividade. As possibilidades de
modulação e encaixe que as estantes POLY ECO oferecem, fazem delas um
produto sob medida para qualquer ambiente que você queira deixar mais
autêntico e pessoal. Possui conector para manter estantes lado a lado.
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POLY ECO ®

ESTANTES
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DADOS TÉCNICOS:
Largura: 70cm
Altura: 35cm
Profundidade: 47.12 cm
Cores: Preto e Branco.

Disponível em 3, 4 e 5 prateleiras.
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ESTANTES

Prateleiras produzidas em polipropileno, material atóxico e
super resistente. Suporta até 60Kg por prateleira, além de ser
de fácil montagem e desmontagem, não exigindo qualquer
tipo de ferramenta. Seu design moderno e exclusivo permite o
uso em qualquer ambiente de sua casa, como quarto,
despensa, lavanderia, garagem, escritório, cozinha,
sala e banheiro. É um objeto de organização extremamente
funcional e cheio de estilo, capaz de preencher seus espaços
com seu toque de criatividade. As possibilidades de
modulação e encaixe que as estantes CUBE oferecem, fazem
delas um produto sob medida para qualquer ambiente que
você queira deixar mais autêntico e pessoal. Possui conector
para manter estantes lado a lado.
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CUBE

®

IR

ESTANTES

DADOS TÉCNICOS:
Largura: 82.2cm
Altura: 42 cm
Profundidade: 42 cm
Cores: Preta, Cinza Mushroom,
Verde Alecrim, Calla Rose,
Marzipan, Lazuli e Amarela.
/iminhome
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Prateleiras produzidas em polipropileno reciclado, tornam o produto ecológico
pois reutilizam materiais que seriam ou foram descartados em estantes
sustentáveis. Suporta até 60Kg por prateleira, além de ser de fácil montagem e
desmontagem, não exigindo qualquer tipo de ferramenta. Seu design moderno
e exclusivo permite o uso em qualquer ambiente de sua casa, como quarto,
despensa, lavanderia, garagem, escritório, cozinha, sala e banheiro. É um objeto
de organização extremamente funcional e cheio de estilo, capaz de preencher
seus espaços com seu toque de criatividade. As possibilidades de modulação e
encaixe que as estantes CUBE ECO oferecem, fazem delas um produto sob
medida para qualquer ambiente que você queira deixar mais autêntico e
pessoal. Possui conector para manter estantes lado a lado.
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CUBE ECO®
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DADOS TÉCNICOS:
Largura: 82.2cm
Altura: 42 cm
Profundidade: 42 cm
Cores: Preta e Branco.

Disponível em 3, 4 e 5 prateleiras.
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Com linhas retas e design atemporal, a estante QUADRA,
vai organizar com elegância e harmonia seu ambiente.
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Perfeita para um home office ou aquele espaço que
precisa ser organizado. Seu tamanho compacto, permite
também ser utilizada dentro do closet. Montagem
prática, dispensa uso de ferramentas.
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QUADRA ®

ESTANTES

IR

DADOS TÉCNICOS:
Largura: 76 cm
Altura: 92 cm
Profundidade: 30 cm
Cores: Preto, Navy, Merlot, Fendi

Disponível em 2,3 e 4 prateleiras.
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Com linhas retas e design atemporal, a estante DEMI
QUADRA, vai organizar com elegância e harmonia
seu ambiente.
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Perfeita para um home office ou aquele espaço que
precisa ser organizado. Seu tamanho compacto,
permite também ser utilizada dentro do closet.
Montagem prática, dispensa uso de ferramentas.
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DEMI QUADRA ®
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DADOS TÉCNICOS:
Largura: 38 cm
Altura: 92 cm
Profundidade: 30 cm
Cores: Preto, Navy, Merlot, Fendi

Disponível em 2,3 e 4 prateleiras.
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Com linhas retas e design atemporal, a sapateira
QUADRA, vai organizar com elegância e harmonia
seu ambiente.
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Ideal para colocar no Hall de entrada ou aos pés da
cama. Simples e elegante, vai ajudar a compor a
decoração do ambiente.
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SAPATEIRA QUADRA ®

SAPATEIRAS

IR

DADOS TÉCNICOS:
Altura: 24 cm (Quadra 2), 47 cm (Quadra 3)
Largura: 76 cm
Profundidade: 30 cm
Cor: Preto

Disponível em 2 e 3 prateleiras.
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Com linhas retas e design atemporal, a sapateira
DEMI QUADRA, vai organizar com elegância e
harmonia seu ambiente.
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Ideal para colocar no Hall de entrada ou aos pés da
cama. Simples e elegante, vai ajudar a compor a
decoração do ambiente.
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SAPATEIRA DEMI QUADRA
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DADOS TÉCNICOS:
Altura: 24 cm (Demi Quadra 2), 47 cm (Demi Quadra 3)
Largura: 38 cm
Profundidade: 30 cm
Cor: Preto

Disponível em 2 e 3 prateleiras.
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A Linha de Sapateiras Tub oferece soluções variadas
para auxiliar na rotina. Perfeita para deixar os
calçados organizados e de fácil acesso ela veio para
marcar presença e transformar quartos, banheiros,
halls, closets ou qualquer cantinho disponível que
você queria deixar ainda mais especial!

SAPATEIRAS
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SAPATEIRA TUB 40
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DADOS TÉCNICOS:
Altura: 34 cm (1 módulo) e 64 cm (2 módulos)
Largura: 42 cm
Profundidade: 18 cm
Cores: Preto e Branco

Disponível em 1 e 2 modulos
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A Linha de Sapateiras Tub oferece soluções variadas
para auxiliar na rotina. Perfeita para deixar os
calçados organizados e de fácil acesso ela veio para
marcar presença e transformar quartos, banheiros,
halls, closets ou qualquer cantinho disponível que
você queria deixar ainda mais especial!

ORGANIZE
BY I'M IN
SAPATEIRAS
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DADOS TÉCNICOS:
Altura: 34 cm (1 módulo), 64 cm (2 módulos) e 94 cm (3 módulos)
Largura: 82 cm
Profundidade: 18 cm
Cores: Preto e Branco

Disponível em 1, 2 e 3 modulos
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TOLDO MODULAR 80

®

ACESSÓRIOS PARA ENTRADAS
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Produto Patenteado I’M IN.
Uma solução prática para cobertura de portas, janelas,
ar-condicionado e decoração. Não importa o local de
instalação, temos a opção perfeita de cor e proteção.
Produto Versátil com a opção de modulagem permite a
ampliação de acordo com a necessidade do ambiente.

DADOS TÉCNICOS:
Medidas: 80x60 cm
Peso: 5 kg
Cores dos Braços: Branca ou Preta
Cores das Chapas: Transparente ou Preta
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TOLDO MODULAR 120
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ACESSÓRIOS PARA ENTRADAS
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Produto Patenteado I’M IN.
Uma solução prática para cobertura de portas, janelas,
ar-condicionado e decoração. Não importa o local de
instalação, temos a opção perfeita de cor e proteção.
Produto Versátil com a opção de modulagem permite a
ampliação de acordo com a necessidade do ambiente.

DADOS TÉCNICOS:
Medidas: 120x60 cm
Peso: 5 kg
Cores dos Braços: Branca ou Preta
Cores das Chapas: Transparente ou Preta
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DECK EKO WOOD
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ACESSÓRIOS PARA ENTRADAS
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A beleza natural da madeira com grande resistência. Com a mesma beleza,
porém com uma durabilidade infinitamente maior, sem necessidade de
manutenção, fácil lasvagem e instalação os Decks I´M IN são sem duvida
sua melhor opção.

DADOS TÉCNICOS:
Medidas: 30x30x1 cm
Peso: 0,44 kg
Cores: Cacau
/iminhome
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ACESSÓRIOS PARA ENTRADAS
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Kit com 2 unidades, o Crash Pad é perfeito para proteger a parede de
pequenos amassados ocosionados por maçanetas e fechaduras ao abrir portas.
Fabricado em Poliestireno já com fita dupla face, com instalação fácil, basta ver
aonde a maçaneta encosta na parede, retirar a proteção da fita adesiva e
colocar na parede, segurando firmemente por 1 minuto, caso desejar, pode
pintar com a mesma tinta da parede.

DADOS TÉCNICOS:
Diâmetro: 8 cm
Cor: Natural
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CONFORTABLE

®

ACESSÓRIOS P/ TV E INFORMÁTICA
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O melhor amigo de seu Notebook. Seu formato exclusivo e ergonômico
permite o melhor apoio em qualquer superfície garantindo o perfeito
resfriamento do equipamento, deixando todas as entradas e saídas de ar livres,
prevenindo superaquecimento do seu notebook.
O desenho do suporte concede também a melhor acomodação para uso dos
equipamentos apoiados sobre o colo, pois contém o formato pensado para o
apoio sobre as pernas. Com um sistema de bolha de ar garante conforto
térmico para as pernas, pois isola o calor do equipamento.
Conta ainda com um prático mouse pad, que pode ser colocado em ambos os
lados.

DADOS TÉCNICOS:
Largura: 50 cm
Altura: 10 cm
Profundidade: 30 cm
Cor: Preta
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SUPORTE ERGONÔMICO
PARA PÉS

ACESSÓRIOS P/ TV E INFORMÁTICA
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Ideal para auxiliar na correção da postura uma vez que proporciona a posição
adequada para as pernas, pés e região lombar da pessoa sentada em frente à estação
de trabalho, prevenindo dores e cansaço.
Mantém as pernas, lombar e tronco na angulação correta 90 graus, evitando má
circulação, fadigas e lesões. As nervuras antiderrapantes evitam o deslize dos pés e
conta também com um acabamento emborrachado na parte inferior, para manter o
suporte firme no solo.
Produto com Laudo Ergonômico conforme norma NR17 do Ministério do Trabalho
(Norma Regulamentadora de Ergonomia).

DADOS TÉCNICOS:
Largura: 40 cm
Altura: 10 cm
Profundidade: 30 cm
Cor: Preta
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SUPORTE P/ MONITORES

ACESSÓRIOS P/ TV E INFORMÁTICA
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Os suportes ergonômicos para monitores permitem que o usuário adeque a
altura de seu monitor para a posição mais confortável auxiliando na melhor
visualização da tela e evitando dores na região da nuca.
Possui 4 níveis de altura, superfície antiaderente, acabamento arredondado e
canaletas para passagens de cabos.
Disponível em duas versões, retangular e triangular (para uso em cantos de
mesas).
Produto leve e com design discreto, com Laudo Ergonômico conforme norma
NR17 do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia).

DADOS TÉCNICOS:
Suportes para monitores com 4 níveis de altura,
variando entre 4,5 cm e 17 cm
Suporte Retangular
27 x 33 cm
Suporte Triangular
50 x 30 cm
Indicado p/ mesas de canto
Cor: Preto
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SUPORTE TV UNIVERSAL

ACESSÓRIOS P/ TV E INFORMÁTICA
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Não importa qual seu modelo de TV, sendo abaixo de
100kg, nosso suporte serve.

DADOS TÉCNICOS:
Disponível com parafusos compatíveis
com as principais marcas de TV do mercado.
Cor: Preto
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Praticidade é a palavra chave para esse suporte.
Sua instalação é ideal para paineis de TV em madeira
e MDF.
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SUPORTE 1020

ACESSÓRIOS P/ TV E INFORMÁTICA
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DADOS TÉCNICOS:

Cor: Preto
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SUPORTES
ARTICULADOS

ACESSÓRIOS P/ TV E INFORMÁTICA
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1040

Modelo ideal para quem precisa de acesso fácil às
conexões da TV ou mesmo que utiliza a TV para mais de
um ambiente

1060

DADOS TÉCNICOS:

1050

Cor: Preto
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Entre em contato e descubra porque
o design funcional e contemporâneo da
Organize fazem a diferença
em qualquer ambiente.

Av. Dom Pedro I, s/nº - Itaim - Taubaté - SP
12 2125.1871 | 12 8820.1098
comercial@iminhome.com.br
www.iminhome.com.br

Siga-nos
nas Redes
Sociais.
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