Wewood - Portuguese Joinery é uma marca portuguesa fundada em 2010, resultante
do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Móveis Carlos Alfredo, uma empresa
especializada no fabrico e exportação de móveis de madeira maciça desde 1964.
A Wewood está presente em vários mercados internacionais, sobretudo nos EUA,
Reino Unido e França e tem desenvolvido projetos especiais com peças exclusivas para
hotéis, entre os quais se destacam o Madeira Panorâmico Hotel, 1908 Lisboa Hotel,
Four Seasons Hotel Ritz Lisboa e o Lapa Palace Lisboa.
www.wewood.eu

BISTRÔ
Bistrô é uma mesa simples e útil com uma perna central, ideal para cafés ou
restaurantes.
A sua configuração permite uma maior economia de espaço e um maior conforto. O
pilar central assegura a estabilidade e o tampo de madeira com acabamento à prova
de água garante grande longevidade.
A simplicidade desta mesa faz com que seja adequado para emparelhar com qualquer
tipo de cadeiras. Pode ser fornecida com tampos quadrados ou redondos em carvalho
ou nogueira.
SQUARE L 700 D 700 H 760 || 0.37 M³
REF. MJ.WW004C
REF. MJ.WW004N
ROUND Ø 700 H 760 || 0.37 M³
REF. MJ.WW003C
REF. MJ.WW003N

CARAVELA
Caravela é uma família de cadeiras de jantar, cadeira de lounge e assento alto de bar,
desenvolvida especialmente para hotéis.
Inspirada nas tradicionais caravelas portuguesas, esta família de cadeiras é uma
homenagem a alguns dos maiores e mais corajosos personagens da história
portuguesa.
A forma da cadeira Caravela lembra-nos as velas Caravela, robustas e elegantes.
Está disponível em carvalho ou nogueira e em diferentes opções de tecido ou pele.
CARAVELA CHAIR
L 530 D 610 H 800 || 0.25 M³
CARAVELA BAR STOOL
L 465 D 570 H 1000 || 0.26 M³
CARAVELA LOUNGE CHAIR
L 610 D 680 H 760 || 0.31 M³

DROP
Inspirada no «drapé» dos vestidos, a mesa Drop apresenta uma delicadeza incrível e
uma forma orgânica.
Criada para ser discreta, a borda arredondada da Drop encaixa-se com elegância em
qualquer sala de um hotel, bar ou restaurante, ao lado de um sofá ou numa área de
lounge. Com uma vasta escolha de materiais disponíveis para o topo, entre carvalho,
nogueira ou mármore, esta mesa lateral pode ser adaptada a qualquer divisão e está
disponível em duas alturas.
DROP TABLE SMALL: Ø 600 H 404 || 0.14 M³
REF. MA.AM002C
REF. MA.AM002N
REF. MA.AM002M
DROP TABLE TALL: Ø 300 H 551 || 0.05 M³
REF. MA.AM001C
REF. MA.AM001N
REF. MA.AM001M

HIDE & SEEK
O Hide & Seek é um espelho retangular com apoio, com uma moldura em madeira
maciça de carvalho ou nogueira e uma estrutura de aço revestida.
É uma peça multifuncional desenvolvida especialmente para quartos pequenos,
permitindo pendurar casacos e guardar pequenos pertences pessoais ou sapatos na
sua parte traseira.
REF. ED.TK001C
L 497 D 550 H 1835 || 0.50M³
REF. ED.TK001N
L 497 D 550 H 1835 || 0.50M³

LUNA
Esta série de espelhos, inspirada na bela e fascinante forma da lua cheia e crescente,
foi desenvolvida para criar um conjunto de decoração de parede.
Os espelhos Luna podem ser colocados em diferentes posições e, com uma simples
rotação da moldura de madeira, podem criar diferentes combinações de conjuntos
para quartos ou salas de hotéis. Estão disponíveis em carvalho ou nogueira.
LUNA Ø 1200 || 0.15 M³
REF. ED.EF001C
REF. ED.EF001N
LUNA Ø 600 || 0.07 M³
REF. ED.EF002C
REF. ED.EF002N
LUNA Ø 450 || 0.05 M³
REF. ED.EF003C
REF. ED.EF003N

NUDA
Nuda é uma mesa concebida especialmente para restaurantes, hotéis, bares ou cafés.
O nome provém da sua aparência nua. É uma mesa extremamente versátil e
resistente, em madeira de carvalho ou nogueira, com tampo em mármore nas opções
Calacatta ou Emperor. Disponível em várias dimensões e acabamentos.

NUDA HIGH SQUARE 70
REF. MJ.GC0011C
REF. MJ.GC0011N
L 700D 700 H 1095 || 0.54 M³
NUDA HIGH SQUARE MARBLE 70
REF. MJ.GC0013C
REF. MJ.GC0013N
L 700D 700 H 1095 || 0.54 M³
NUDA HIGH SQUARE 80
REF. MJ.GC0012C
REF. MJ.GC0012N
L 800 D 800 H 1095 || 0.70 M³
NUDA HIGH SQUARE MARBLE 80
REF. MJ.GC0014C
REF. MJ.GC0014N
L 800 D 800 H 1095 || 0.70 M³

SIXTY’S
O Sixty’s é um espelho exclusivo, criado para contrastar. Com moldura em madeira de
carvalho ou nogueira, é a peça perfeita para qualquer sala, vertical ou
horizontalmente.

W 700 H 700 D 50 || 0.25m3
W 650 H 1150 D 50 || 0.38m3
W 700 H 1800 D 50 || 0.63m3

BOWIE
Bowie é um sofá macio e equilibrado projetado para ser agradável e confortável, que
pode ser utilizando tanto numa sala de estar, como num lobby do hotel.
O nome surgiu de seus atributos camaleônicos que permitem mudar as cores, tecidos
e formas.
Com um detalhe atraente, a estrutura do sofá joga entre a aparência esbelta do metal
e a robustez da madeira.
O uso de espuma de memória permite que as linhas suaves e limpas do sofá sejam
mantidas mesmo com uso intenso.
Sendo um sofá modular e um mestre da reinvenção, as suas dimensões podem variar
entre um sofá de um único lugar, até um sofá de 3 lugares.
Honrando seu nome, Bowie foi uma das principais estrelas no centro do palco durante
a última edição da Websummit, a maior conferência de tecnologia do mundo.

3 SEATS: L 3005 D 900 H 750 || 2.03 M³
2 SEATS: L 2200 D 900 H 750 || 1.48 M³
1 SEAT: L 1330 D 900 H 750 || 0.90 M³
POUFF: L 900 D 900 H 420 || 0.34 M³

