
SCHMITT ARAMADOS 

 

Acabamento Preto Fosco 

Conforme a tendência do mercado de decoração e organização, lançamos o acabamento preto 

fosco, que entrou no lugar do grafite. Este acabamento novo valorizou ainda mais os nossos 

produtos e agregou mais modernidade e estilo. 

 

Organizador Guadalupe 

O carrinho organizador Guadalupe é um item super versátil e indispensável para organizar a 

casa. Ele pode ser usado em diversos ambientes, como área de serviço, banheiro, cozinha, 

quartos e onde mais a imaginação permitir. 

E para oferecer mais praticidade, ele tem rodízios que facilitam o deslocamento. 

Feito em aço carbono com acabamento preto fosco, possui qualidade, durabilidade e um 

design incrível. 

 

 

Organizador Aruba 

O organizador Aruba é perfeito para ser usada no hall de entrada, quarto ou área de serviço.  

Nele é possível acomodar sapatos, produtos de limpeza, material de escritório e itens diversos 

para organizar a casa.  

O seu design moderno e acabamento fosco valorizam qualquer ambiente. 

 

 

 



Linha Aérea Delicata 

A Linha Aérea Delicata, é um lançamento que chegou para trazer mais delicadeza, beleza e 

organização para a casa. Ela possui um design mais clean com os cantos mais 

arredondados.  

A linha contempla 3 opções de barras e 10 opções de suportes. Todas estão disponíveis nos 

acabamentos preto fosco, cromado e inox. 

 

 

Kit Delicata 

Lançamos uma opção de kit da Linha Aérea Delicata, que contém 6 peças indispensáveis 

para a organizar e facilitar o dia a dia na cozinha: 

1 Barra para Suportes Maria 

3 Ganchos Singles 

1 Suporte para rolos Cris 

1 Suporte para Louças Magda 

Com o objetivo de destacar esse produto no ponto de venda e facilitar a exposição do 

mesmo, criamos uma caixa litografada para acomodar este Kit. Estes produtos estão 

disponíveis nos acabamentos preto fosco e cromado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesa Lateral Catherine 

A mesa lateral Catherine é perfeita para compor a decoração da sala de estar e jantar, 

agregando estilo e sofisticação aos ambientes 

Seu design similar ao do carrinho de chá, traz uma proposta mais compacta e versátil. Ela 

pode ser usada para apoio de bebidas, copos, itens decorativos e também como mesa 

lateral de apoio. 

Este produto é desenvolvido em aço carbono com acabamento preto fosco e mdf de 

15mm. 

 

 

 

Carro de Chá Elizabeth 

O Carro de Chá Elizabeth é uma ótima escolha para compor a decoração das salas de estar 

e jantar. Ele agrega muito estilo e sofisticação aos ambientes. 

Na parte do tampo é possível apoiar copos, objetos e itens decorativos, já a prateleira 

inferior é ideal para acomodar garrafas de bebidas. 

Este produto é desenvolvido em aço carbono com acabamento preto fosco e mdf de 

15mm. 

 

 



Banco Bahamas 

O banco Bahamas é uma tendência que alia bom gosto e organização. Ele foi desenvolvido 

com uma estrutura de madeira multilaminada onde a pessoa pode sentar para colocar o 

calçado. Além de possuir uma prateleira interna que possibilita guardar e organizar os 

sapatos. 

Ele pode ser utilizado no hall de entrada, quarto ou em qualquer outro ambiente de 

preferência. 

O contraste do aramado preto fosco e da madeira agregam muito estilo e design em 

qualquer ambiente. 

 

 

Carro de Churrasco 

O carro de Churrasco Montevidéu é o queridinho dos amantes de churrasco. Ele possui 

uma tábua de madeira de Pinheiro especial para corte de carnes. São diversos pontos de 

apoio e uma gaveta para colocar utensílios em geral. E para oferecer mais praticidade, ele 

tem rodízios que facilitam o deslocamento. 

A frente da gaveta é desenvolvida com madeira de eucalipto e o corpo do carrinho em 

MDF. Ele é perfeito para espaços em cozinhas, área gourmet e salão de festas.  

 

 

 



 


