
 
 
 
Natural Home é a marca de produtos importados para cozinha, mesa, bar e decoração, 
da FS Casa, empresa com 25 anos de atividade. 
 

Acreditamos que consumidores que optam por produtos sustentáveis , feitos com 
elementos naturais como madeira, bambú , fibras e outros, não só possuem 
preocupação ambiental mas também, valorizam a beleza de matérias primas naturais 
pelas suas cores e texturas imcomparáveis. Estes consumidores acabam por 
demonstrar um certo “LifeStyle” , onde a natureza tem grande influência. 

Dentro deste conceito, a linha de produtos Natural Home é inspirada em elementos 
naturais, o que garante beleza e sofisticação, acompanhando tendências de design dos 
mercados mais exigentes. 

Destacamos dois elementos naturais presentes em nossa linha, o Bambú e o Rattan . 

O Bambú , além de mais resistente que outras madeiras é durável , leve, e um dos 
recursos mais sustentáveis da natureza. A densidade do bambu, menos poroso, faz com 
que seja naturalmente resistente à água, inibindo germes e bactérias, que o torna 
perfeito para o uso em utensílios de cozinha . Além disto, o bambu evita que alimentos 
com sabor mais forte deixem manchas ou cheiros, o que resulta em utensílios de 
cozinha mais limpos.  

O Rattan , fibra de uma palmeira que nasce na Ásia e Oceania, também chamada de 
Calamos Rotang, é altamente sustentável por ter crescimento rápido, normalmente 4 
anos . 

Na decoração , confere beleza , sofisticação e contemporaneidade aos ambientes em 
que estão presentes, seja no campo, praia ou urbano. 

 
Na 39ª Home & Gift, a Natural Home estará trazendo a combinação de madeira e metal 

que é uma tendência para quem quer combinar sofisticação, inovação e resistência em 

utensílios que vão compor cozinha e mesa com elegância. 

Esta combinação integra a linha de acessórios para servir em fibras naturais da Natural 

Home, dando um sabor especial e frescor extra à mesa. 

Compõem esta linha: Moedores de sal e pimenta, Galheteiros, Saleiro e Pimenteiro, 

Porta Geléias e Molhos, além de um conjunto de Facas de Cozinha com cabo de bambu. 
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