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AMBIENTES CORPORATIVOS
COM A LEVEZA DE UM DESIGN
SOFISTICADO.

INOVE COM A I’M IN

Brasil e América Latina, oferecendo uma linha original e
estética que conta com produtos assinados por consagrados
designers brasileiros e europeus.
As peças são cheias de cor, estilo e criatividade, ideais para
quem quer dar um ar colorido e personalizado para qualquer
ambiente.

pro.
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CONHEÇA A NOSSA FABRICA
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
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
®

materiais nobres e processos de tecnologia de última geração, o que lhes
confere características e vantagens especiais, como: resistência, leveza,
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
produto.
/iminhome
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VANTAGENS DE UM FORNECEDOR 100% NACIONAL
Por ser fabricante, I’M IN oferece inúmeras vantagens ao mercado corporativo:
• Conta com uma equipe de engenharia e desenvolvimento que permite a
customização dos itens, conferindo status e personalidade ao projeto.
• Oferece 2 anos de garantia em relação a defeitos de fabricação e garantia
de reposição e continuidade de fornecimento de cores e modelos.
• Todos os modelos de cadeiras monobloco estão de acordo com NBR14776
e demais peças passam por testes e rígido controle de qualidade.

UMA INFINIDADE DE COMPOSIÇÕES PARA TODOS OS SEGMENTOS.

ambientes corporativos, a linha Project oferece soluções práticas que alinham
beleza e funcionalidade para shoppings, hotéis, pousadas, bares, restaurantes,
praças de alimentação, áreas de lazer entre outros espaços.

pro.
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CADEIRAS
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PALÁDIO
PALÁDIO BISTRÔ
LOFT
LOFT COM BRAÇO
LOFT OFFICE
LOFT BISTRÔ
VEZO
VEZO ECO
VEZO WOOD

CRIE UM AMBIENTE
CORPORATIVO MODERNO
E FUNCIONAL.

STRIPE
STRIPE COM BRAÇO
SLICK
SLICK COM BRAÇO
RELIC
RELIC WOOD
OUI

pro.ject
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CADEIRAS ASSINADAS
DUNA
SERELEPE
MESAS

25

ATTO | PÉS DE ALUMÍNIO
ATTO | PÉS DE MADEIRA
ATTO RATTAN | PÉS DE ALUMÍNIO
ATTO RATTAN | PÉS DE MADEIRA
BALETTO

CADEIRAS

PALÁDIO

07

®

Paládio: robustez e segurança. Extremamente funcional,
esta cadeira é excelente para cozinhas e ambientes
corporativos como bares, restaurantes e praças de
alimentação. O diferencial fica por conta do acabamento
monocromático que confere elegância à peça.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 2,62kg
Largura: 48,5cm
Altura: 85cm
Profundidade: 56,5cm
Cores: Preto, Branco e Amarelo.
/iminhome
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CADEIRAS

PALÁDIO BISTRÔ
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®

Paládio Bistrô: robustez e segurança. Extremamente
funcional, esta cadeira é excelente para bancadas de
cozinha, bistrôs e áreas gourmets. Também indicada para
ambientes corporativos como bares, restaurantes e praças
de alimentação. O diferencial fica por conta do acabamento
monocromático que confere elegância à peça.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 5,94kg
Largura: 48cm
Altura: 116cm
Profundidade: 49cm
Cores: Preto, Branco e Amarelo.
/iminhome
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CADEIRAS

LOFT
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®

Tradução do conceito urbano, Loft proporciona a
praticidade e a robustes necessárias no dia-a-dia,
trazendo à decoração exatidão, agilidade e beleza.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 3,5kg
Largura: 50,5cm
Altura: 81,5cm
Profundidade: 56,5cm
Cores: Preto, Branco, Amarelo e Lazuli.
/iminhome
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CADEIRAS

LOFT

10

®

COM BRAÇO

Versão com braços. Loft é a tradução do conceito
urbano. Proporciona a praticidade e a robustes
necessárias no dia-a-dia, trazendo à decoração
exatidão, agilidade e beleza.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 3,8kg
Largura: 50,5cm
Altura: 81,5cm
Cores: Preto, Branco e Lazuli.

/iminhome
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CADEIRAS

LOFT OFFICE
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®

Tradução do conceito urbano, Loft proporciona a
praticidade e a robustes necessárias no dia-a-dia,
trazendo à decoração exatidão, agilidade e beleza.
Rodizios tornam Loft adequadas para ambientes Offices
(área de trabalho, estudos...)

DADOS TÉCNICOS:
Dados técnicos:
Peso: 3,95kg
Largura: 50,5cm
Altura: 81,5cm
Cores: Preto, Branco, Amarelo e Lazuli.
/iminhome
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CADEIRAS

LOFT BISTRÔ
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®

Tradução do conceito urbano, Loft proporciona a
praticidade e a robustes necessárias no dia-a-dia, trazendo à
decoração exatidão, agilidade e beleza. Na versão bistrô, é
excelente para bancadas de cozinha e áreas gourmets.
Também indicada para ambientes corporativos como bares,
restaurantes e praças de alimentação.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 4.63 kg
Largura: 50cm
Altura:113,5cm
Profundidade: 41cm
Cores: Preto, Branco e Lazuli.
/iminhome
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CADEIRAS

VEZO
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®

Presente para o cotidiano.
Design funcional, linhas atemporais.
Harmônica em todos os espaços.
Elegante para sua casa,
essencial para o seu negócio.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 2,42Kg
Largura: 40cm
Altura: 82,6cm
Profundidade: 47,3cm
Cores: Pés em alumínio anodizado PRATA: assento em
polipropileno FENDI, CALLA ROSE e VERDE ALECRIM ou pés em
alumínio anodizado PRETO FOSCO: assento em polipropileno PRETO
/iminhome
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CADEIRAS

VEZO ECO
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®

Presente para o cotidiano.
Design funcional, linhas atemporais.
Harmônica em todos os espaços.
Elegante para sua casa,
essencial para o seu negócio.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 2,42Kg
Largura: 40cm
Altura: 82,6cm
Profundidade: 47,3cm
Cores: Pés em alumínio anodizado PRATA;
assento em polipropileno ecológico PRETO.
/iminhome
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CADEIRAS
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VEZO WOOD

O
T
N
E
M
LANÇA
•

Design funcional, linhas atemporais.
Harmônica em todos os espaços.
Elegante para sua casa,
essencial para o seu negócio.

LA
UCT UNCH
•
OD

•P

RO D

CH

Presente para o cotidiano.

•P
R

®

UN
UCT LA

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 2,42Kg
Largura: 40cm
Altura: 82,6cm
Profundidade: 47,3cm
Cores: Pés em PINUS;
assento em polipropileno.
/iminhome
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CADEIRAS

STRIPE
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®

Mais que uma cadeira, Stripe é uma peça de design
inusitada no visual e generosa no conforto, criada para
fazer a diferença em livings, lounges e todo tipo de
ambiente moderno e informal. Para uso interno e externo.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 3,5kg
Largura: 46cm
Altura: 83cm
Profundidade: 52cm
Cores: Preto, Greenery, Mushroom
e Calla Rose*.
*cor por encomenda.

/iminhome
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CADEIRAS

STRIPE

®
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COM BRAÇO

Mais que uma cadeira, Stripe é uma peça de design
inusitada no visual e generosa no conforto, criada para
fazer a diferença em livings, lounges e todo tipo de
ambiente moderno e informal. Para uso interno e externo.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 4,0kg
Largura: 46cm
Altura: 83cm
Profundidade: 52cm
Cores: Preto, Greenery, Mushroom,
e Calla Rose*.
*cor por encomenda

/iminhome
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CADEIRAS

SLICK
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®

Lisa, clean e moderna, Slick é a cadeira que complementa
e confere um toque extra de design em qualquer
ambiente, combinando sem destoar. Em outras palavras:
nem mais, nem menos – Slick. Para uso interno e externo.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 4,5kg
Largura: 45cm
Altura: 83cm
Profundidade: 52cm
Cores: Preto, Lazulli, Mushroom,
e Calla Rose*.
*cor por encomenda

/iminhome
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CADEIRAS

SLICK
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®

COM BRAÇO

Lisa, clean e moderna, Slick é a cadeira que complementa
e confere um toque extra de design em qualquer
ambiente, combinando sem destoar. Em outras palavras:
nem mais, nem menos – Slick. Para uso interno e externo.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 4,0kg
Largura: 45cm
Altura: 83cm
Profundidade: 52cm
Cores: Preto, Lazulli, Mushroom,
e Calla Rose*.
*cor por encomenda

/iminhome
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CADEIRAS

RELIC
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®

Inspirada no estilo artesanal do mobiliário dos países
asiáticos, a cadeira Relic é a opção perfeita para áreas
externas como piscinas, terraços ou varandas. Além disso,
o seu visual confere um toque rústico para ambientes
internos onde o que vale é o conforto e a descontração.
Para uso externo e interno.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 4,0kg
Largura: 61cm
Altura: 82cm
Profundidade: 54cm
Medida: 82cm x 61cm x 43cm
Cores: Preto, Branco*, Mushroom,
Chocolate e Verde Alecrim.
*cor por encomenda
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CADEIRAS

RELIC Wood
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®

Releitura da consagrada cadeira Relic, de
inspiração rústica e artesanal, Relic Wood
mistura materiais e resulta nesta linda peça.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 4,0kg
Largura: 61cm
Altura: 82cm
Profundidade: 54cm
Medida: 82cm x 61cm x 43cm
Cores: Preta, Verde Alecrim
/iminhome
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CADEIRAS
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OUI

®

Mais que uma cadeira, OUI é uma peça de design fluída no visual e
generosa no conforto, criada para fazer a diferença em qualquer
ambiente incluindo livings, lounges, terraços, restaurante e demais
espaços de empreendimentos de alto padrão.
OUI, é uma peça enxuta e linda que, sem perder a sutileza, pretende
pincelar o mercado corporativo com arte e movimento.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 3,2kg
Largura: 47cm
Altura: 79,8cm
Profundidade: 52,6cm
Cores: Preto, Limão Siciliano, Verde Alecrim
/iminhome
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CADEIRAS ASSINADAS

PETI
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®

Peti é uma peça de design sofisticada no visual e
generosa no conforto, criada para trazer tecnologia e
contemporaneidade ao ambiente.
Assinada por Guto Índio da Costa, o que por si só
dispensa maiores comentários, Peti contempla linhas
ágeis e ousadas, preservando sutileza e bem-estar.
Incorpora o estilo da vida urbana, onde o ritmo e o
movimento pulsam mais forte.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 3,1kg
Largura: 47cm
Altura: 79,8cm
Profundidade: 52,6cm
Cores: Preto, Limão Siciliano, Mushroom
/iminhome

@imin_home

CADEIRAS ASSINADAS

SERELEPE
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®

Com o perfil dinâmico e leve, uma forma refinada e perene,
compacta e extremamente confortável, a cadeira Serelepe é
uma cadeira para o dia a dia. Leve, resistente, prática, para
uso interno ou externo, empilhável e disponível em várias
cores ela se adapta à vários usos e ambientes.
Assinada por Guto Índio da Costa, Serelepe foi Prêmio Casa
Vogue Design e exposta na semana internacional de design
de Milão 2017.

VENCEDORA
Mobiliário Outdoor
DADOS TÉCNICOS:
Peso: 3,3kg
Largura: 47cm
Altura: 80cm
Profundidade: 53cm
Cores: Preto, Lazulli e Verde Alecrim

/iminhome
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MESAS

ATTO

®
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PÉS DE ALUMÍNIO

Mesa Atto é indipensável para a funcionalidade de qualquer
espaço. Especialmente desenvolvida para ser usada com as
cadeiras IM IN, seu design atemporal permite a aplicação
com diversos modelos e em qualquer ambiente, incluindo
espaços corporativos, comerciais e residenciais.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 5.20 kg
Largura: 74cm
Altura: 76cm
Profundidade: 75cm
Cores: Preto, Lazuli*, Greenery* e Mushroom*
*cores por encomenda.
/iminhome
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MESAS

ATTO

®
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PÉS DE MADEIRA

Mesa Atto é indipensável para a funcionalidade de qualquer
espaço. Especialmente desenvolvida para ser usada com as
cadeiras IM IN, seu design atemporal permite a aplicação
com diversos modelos e em qualquer ambiente, incluindo
espaços corporativos, comerciais e residenciais.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 5.60 kg
Largura: 74cm
Altura: 76cm
Profundidade: 75cm
Cores: Preto, Lazuli*, Greenery* e Mushroom*
*cores por encomenda,
/iminhome
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MESAS

ATTO RATTAN

®
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PÉS DE ALUMÍNIO

Mesa Atto é indipensável para a funcionalidade de qualquer
espaço. Especialmente desenvolvida para ser usada com as
cadeiras IM IN, seu design atemporal permite a aplicação com
diversos modelos e em qualquer ambiente, incluindo espaços
corporativos, comerciais e residenciais. Esta versão de
acabamento Ratan fica belíssima com cadeiras Relic.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 5.20 kg
Largura: 74
Altura: 76cm
Profundidade: 75cm
Cores: Preto, Branco*, Verde Alecrim*,
Mushroom* e Chocolate.
*cores por encomenda.
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MESAS

ATTO RATTAN

®
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PÉS DE MADEIRA

Mesa Atto é indipensável para a funcionalidade de qualquer
espaço. Especialmente desenvolvida para ser usada com as
cadeiras IM IN, seu design atemporal permite a aplicação com
diversos modelos e em qualquer ambiente, incluindo espaços
corporativos, comerciais e residenciais. Esta versão de
acabamento Ratan fica belíssima com cadeiras Relic.

DADOS TÉCNICOS:
Peso: 5.60 kg
Largura: 74
Altura: 76cm
Profundidade: 75cm
Cores: Preto, Branco*, Verde Alecrim*,
Mushroom* e Chocolate.
*cores por encomenda.
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BALETTO

MESAS
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®

Linhas ousadas para pessoas que incorporam o estilo agitado das
grandes cidades. Essa é a proposta da mesa Baletto, inspirada nos
movimentos do ballet contemporâneo para compor ambientes
onde a vida urbana pulsa.

DADOS TÉCNICOS:
4 LUGARES
Medidas da base sem o tampo
Peso:11,1
Largura: 55,4cm
Altura: 73,4cm
Comprimento: 65,6cm

6 LUGARES
Medidas da base sem o tampo
Peso: 11,3kg
Largura: 55,4cm
Altura: 73,4cm
Comprimento: 95,6 cm (base)

8 LUGARES
Medidas da base sem o tampo
Peso: 11,5kg
Largura: 55,4
Altura: 73,4 cm
Comprimento:135,6 cm

Medidas tampo de vidro (não incluso):
Quadrados e redondos: de 0,9 a 1,10m
Espessura mínima: 8mm

Medidas tampo de vidro (não incluso):
Quadrados e redondos: de 1,20 a 1,40m
Retangulares e ovais: de 1,40 a 1,60m
Largura: 0,80 a 1,40
Espessura mínima: 8mm

Medidas tampo de vidro (não incluso):
Retangulares e Ovais: 1,70 a 2,00m,
Largura: 0,9 a 1,10m
Espessura mínima: 10mm

Cores: Preto, Branco, Platinum, Titânio e Rose.

Cores: Preto, Branco, Platinum, Titânio e Rose.

Cores: Preto, Branco, Platinum, Titânio e Rose.
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Entre em contato e descubra porque
o design funcional e contemporâneo da
Linha Project da I’M IN ® fazem a diferença
no seu ambiente corporativo.

Av. Dom Pedro I, s/nº - Itaim - Taubaté - SP
12 212 5 . 1869 / 1 2 2125 .1858 / 1 2 98820 .1096
comercial@iminhome.com.br
www.iminhome.com.br

Siga-nos
nas Redes
Sociais.
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