


Design natural do Brasil
Criar ambientes inteligentes. Redefinir e aprimorar as funções através das formas.

Buscar a inspiração para o design transformador pelo equilíbrio entre materiais 
feitos à mão e novas tecnologias.

Fazer da casa um lugar com ares criativos e marcado pela originalidade.

Esta é a proposta da Prima|Store.

Com móveis de design e fabricação brasileiros, valorizamos o estilo de vida 
contemporâneo e destacamos a capacidade de inovação, ao mesmo tempo em 
que abrimos espaço para mergulhar nas referências do design sustentável.

A Prima|Store adota medidas de baixo impacto ambiental na fabricação 
da maioria dos seus produtos, como a utilização de madeira de reflorestamento 
e o uso de tecidos naturais e reciclados, que reduzem o consumo de água e 
energia. Além disso, valoriza o trabalho artesanal de comunidades do Sul do Brasil, 
apostando na preservação do meio ambiente e criando oportunidades reais 
de desenvolvimento.
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Design:  Eulália de Souza Anselmo

Vencedora do Salão Design da Movelsul 
na Categoria Prêmio Profissional Nacional 
é composta por fatias em E.V.A. e uma 
estrutura em inox. A forma inusitada é aliada 
a uma característica também inovadora: 
a cadeira é flutuante, podendo ser utilizada
no solo ou em piscinas.

Chaise Longue

Anelídeos

Minhoca de jardim 
que flutua.

Ambiente: André Caricio | Foto: Carol Mayer
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Ambiente: Casa & Cia. | Foto: Roberto Majola

E.V.A.

383 | Berinjela

Ref. 800



Design: Eulália de Souza Anselmo

Nasce na mesma linha conceitual da 
Anelídeos Chaise Longue, criada a partir do 
aproveitamento de partes de E.V.A. da primeira. 
A idéia do processo é atrelar mais “bichos 
lúdicos” ao jardim, com o mesmo princípio 
construtivo: fatias que se desenvolvem através 
de uma estrutura em inox.

Balanço

Anelídeos

Minhoca de jardim 
que balança.

Ambiente: Casa & Cia. | Foto: Roberto Majola

Casa & Cia | Foto: Roberto Majola

E.V.A.

383 | Berinjela

Ref. 810



Design: Eulália de Souza Anselmo

O delicado bordado com flores de crochê 
feitas à mão por uma comunidade de artesãs é 
unido à tecnologia do aço inox na Poltrona Flor. 
A lã 100% natural, além de ser um ótimo isolante 
térmico apresenta um fio altamente resistente 
e combina com diversas cores. A beleza e o 
aconchego da composição também recebem as 
versões puff e balanço.

Poltrona Flor, Poltrona Flor Balanço 
e Puff Flor

Flor
A mão 
do artesão 
tece flores.

Ambiente: Fernanda Pessoa de Queiroz | Foto: Denilson Machado
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Puff Lycra | Ref. 928
Ref. 915

Lã Crioula

Berinjela

Puff Flor| Ref. 925



Abraço de Flor

Abraço de Lona Ref. 930BA

Ref. 930BA

Design: Eulália de Souza Anselmo

Um abraço em forma de poltrona com quatro 
opções de acabamento. 
• Personalizada com obra pintada à mão pelo 
artista plástico de sua escolha.
• Flores em crochê de lã ou algodão feitas por 
uma comunidade de artesãs.
• Fibra de vidro com pintura automotiva.
• Lona ecossustentável confeccionada com 
fios reciclados e fio de garrafa pet também 
reciclada. Um dos benefícios de seu uso é que 
o fio não precisa passar por um novo processo 
de tingimento, o que implica diretamente na 
economia de água.

Abraço de Artista, Abraço de Flor, 
Abraço de Lona e Abraço de Fibra

Abraço

Aconchego do corpo, 
expressão da alma.

Abraço de Artista | Artista: Victor Hugo Ref. 930BG Abraço de Flor

Abraço de Fibra Ref. 930PB

Ref. 930BG
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O imigrante italiano 
muda a paisagem da 
Serra Gaúcha.

Vimeiro

Design: Eulália de Souza Anselmo

Maços de vime natural amarrados com imbira 
e arame, tomam a forma de um sofá único, de 
personalidade marcante. Almofadas revestidas 
em algodão natural cru complementam o estilo 
da peça. A mesa de centro no mesmo material 
faz composição interessante com o sofá.

Sofá e mesa de centro

Ambiente: Da Maya Espaço Cultural | Foto: Diones Alves
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Ref. 811

Ref. 811

Ref. 815

Design: Eulália de Souza Anselmo

Chaise longue feita de madeira de eucalipto com 
múltiplas opções de estofamento. Para um toque 
artesanal, tricô feito à mão em lã natural de ovelha, 
lavada e fiada manualmente; para um toque suave, 
tricô feito à mão em malha de algodão em diversas 
cores; e para um toque moderno, acabamento em 
tecidos estampados.

A Poltrona e o Cubo Tricot estão disponíveis nas 
mesmas opções de cores.

A madeira e a lã.

Chaise, Poltrona e Cubo

Tricot

Ref. 811

Ref. 812
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Chaise
Vem nas versões com braço direito e com braço 
esquerdo. Quando colocadas lado a lado, duas 
chaises compõem uma double chaise.

Banqueta
Uma versátil banqueta que pode ser usada 
como apoio para os pés, mesa lateral ou de 
centro, apoio para malas, banco para recepção, 
banco para peseira de cama, entre outros.

Mesa de jantar desmontável
O tampo encaixa por dentro, deixando a 
estrutura aparente, mostrando o topo dos pés. 
Sugestão de tampo: silestone, pedra, vidro ou 
no próprio eucalipto.

Design: Eulália de Souza Anselmo

As peças de madeira são feitas a partir do 
eucalipto, madeira certificada proveniente 
de reflorestamento e utilizada com poucos 
recortes, obtendo assim desperdício quase 
zero de matéria-prima

Versatilidade sustentável .

Chaise, banqueta e mesa

Planos

lãs

Ref. 850L3

Banqueta Ref. 850
Almofada Ref. 852

Mesa Ref. 3140
Cadeira Ref. 560

Ref. 840E

Ref. 840E + Ref. 840D tecido 

algod
ão 
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Design: Eulália de Souza Anselmo

Uma peça que pode ser utilizada de diversas 
maneiras, conferindo conforto e aconchego 
aos mais variados ambientes. Ela é feita 
artesanalmente a partir da mais pura lã de 
ovelha, principalmente das raças Crioula e 
Karakul, que chamamos de naturalmente 
coloridas. Estas raças apresentam um fio 
altamente resistente e pode-se identificar 
mais de uma dezena de tons naturais, indo 
do cru aos beges, amarronzados, cinzas e 
negros.

Puff

Velo Belo

Conforto longe 
do comum.

Design: Eulália de Souza Anselmo

A inusitada aplicação do bordado arraiolo feito 
à mão no revestimento da banqueta de madeira 
de eucalipto. O estofamento também pode ser 
em lona ecossustentável fabricada com fios de 
algodão e PET reciclado.

Banqueta

Arraiolo

Um novo olhar na textura 
do bordado tradicional .

Ref. 830

Ref. 830

Ref. 1000

lonas PET
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Design: José Marton

Palavras cruzadas, labirinto, liga-pontos 
ou caça-palavras. Escolha seu passatempo 
com a linha de mesas e bancos ideais para 
o bate-papo de barzinho. Acompanha 
também porta-giz e apagador.

* Hastes para a base dos 
tampos de jogos:
1 cinza, 1 grafite, 1 opcional 
(amarelo, azul, laranja ou 
vermelho).
* Base para os demais 
tampos: 3 hastes cinza.

Mesa e banco

Quebra-cabeça Aproximando 
pessoas.

palavras cruzadaslabirintocaça-palavras liga-pontos

Sapore & Piacere | Fotos: Roali Majola

Ref. 440

Ref. 441

opções de tampos 
com jogos

PETfórmica

Nova 
Base

opções de 
madeira

verde
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amarelo cromo

azul neon

grafite



Design: Eulália de Souza Anselmo

A Tanajura é uma espécie de formiga alada, da família 
das saúvas, facilmente reconhecida por seu “traseiro 
avantajado”. Inspirada no inseto, a poltrona giratória 
da Prima Store é confeccionada a partir de fatias de 
pinus multilaminado e protegida por uma manta em 
pura lã tecida à mão.

Poltrona Giratória

Tanajura

O bicho 
e o homem.

Design: Nicole Tomazi

Do balacobaco.
Adjetivo de qualidade e origem. Coisa 
boa e brasileira. Palavra que tem ginga 
em si, na sua pronúncia. 
O projeto foi concebido em 2007, 
juntando design, artesanato e indústria. 
As peças tubulares, que lembram 
o balanço de bambolês recebem 
um cesto tramado à mão feito com 
material 100% reutilizado. Este tecido 
chama-se ReUso e é fabricado por 
artesãs de comunidades carentes 
do sul do Brasil. É com esta idéia 
de movimento, de conjunto e de 
aconchego  que a Balacobaco nasceu, 
juntando peças para levar beleza e 
consciência aos ambientes.

Balacobaco

Brasilidade e design ambiental .

Poltrona

Ref. 860

Ref. 820

tecido

Preto
lãs

Lã Crioula



 Uma composição prática e delicada.

Cadeira e Banqueta

Tambor

Design:  Eulália de Souza Anselmo

Peças com armação em metal que apresentam
o encosto em madeira teca, eucalipto ou 
multilaminado. A preocupação com a 
sustentabilidade, a madeira reflorestada 
e a mão-de-obra artesanal são características 
destas combinações.

Fotos: Roali Majola

Ref. 188BB

Ref. 188A
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A trama campeira 
no uso cotidiano.

Fronteira
Eucalipto

Design: Eulália de Souza Anselmo

Cadeira empilhável de metal com trama em fio 
sintético. Pode ser usada em ambientes externos 
e está disponível em diversas opções de cores. 
Simples design que alia a tradição dos costumes à 
modernidade.

Disponível também na versão Eucalipto, feita a 
partir de madeira certificada de reflorestamento.

Cadeira

Fronteira

Fotos: Roali Majola

Ref. 559

Ref. 560

tramas

cores

Natural

Caramelo

Castanho



Design: Eulália de Souza Anselmo

Releitura da clássica cadeira Movie, da 
Prima Design. Linhas mais leves e encosto 
em material natural conferem à Movie Madeira 
uma agradável combinação de texturas. 
As madeiras utilizadas no encosto são todas 
provenientes de reflorestamento: teca, 
eucalipto ou multilaminado.

Cadeira

Movie Madeira

Combinação de materiais
em leve movimento.

Fotos: Roali Majola

Ref. 558A

cores 
do assento

opções de 
encosto



cores  
armação

cores  
concha

Cadeira balanço e fixa

Bê-a-báTK Reno
Cadeira Cadeira

Ref. 600Ref. 610

Ref. 163A

Ref. 163B

opções de 
madeira

cores  
armação

Recomendada para
crianças até 3 anos.

Recomendada para
crianças até 11 anos.

“Criamos uma cadeira empilhável que 
destaca o puro design com linhas retas e 
limpas com estrutura em metal e assento 
e encosto em madeira.”

Design: Bernardo Senna

A inspiração para este projeto é inovar dentro 
do conceito tradicional de cadeira ripada 
realizada já em madeira, metal ou plástico.

Design: Studio Haz

Esta cadeira é resultado do projeto Design 
Concreto, da Casa Brasil, que tem o objetivo 
de aproximar fabricantes e designers. A Prima 
Design foi indicada para trabalhar com os 
designers Saulo Szabó e Fernando Oliveira.

Design: Eulália de Souza Anselmo

Cadeira infantil nas versões fixa, mais 
funcional, e balanço, para ser também um 
brinquedo. O apoio dos braços é feito com 
aproveitamento de EVA da linha Anelídeos.

“Um produto que tem seu valor 
artesanal em termos de conforto, 
praticidade e leveza, compartilhado com 
a racionalidade produtiva e no uso dos 
materiais. O desenho essencial da cadeira 
renova a tipologia com a forma única 
das ripas criando um resultado único 
destacando-se de produtos similares.”



Design: Flávia Pagotti Silva

Tripé
CarrinhoBanco

Bate-Papo

Design: Flávia Pagotti Silva

Ref. 442

Ref. 330

Ref. 333

Ref. 332

Inspirado no tradicional banquinho caipira, 
o Bate-Papo é uma peça para reunir amigos, 
conversar, contar histórias e jogar conversa 
fora. A pouca altura do seu assento faz com 
que as pessoas se sentem bem próximas ao 
chão, reduzindo toda formalidade do ato 
de sentar e conversar. É um item que inspira 
simplicidade e aconchego.

O projeto foi inspirado na Mesa Tripé criada 
para a exposição Novos Materiais do Centro 
São Paulo Design em 2003. Depois disso, a mesa 
ganhou rodízios e uma manopla de bicicleta.
O Carrinho Tripé possui um desenho limpo e 
discreto, com a manopla de bicicleta dando um 
toque de bom humor à peça, transmitindo um 
clima de descontração ao carrinho de chá, que é 
um produto tradicionalmente sóbrio.

Simples e ao mesmo tempo multiúso, o Banco X 
é uma peça pequena, leve e resistente que cabe 
em qualquer lugar e pode ser utilizado como 
banqueta, mesa, apoio de vaso, escadinha, criado-
mudo, entre outros. Feito em compensado naval, 
tem “impressões” escavadas na superfície que 
deixam as camadas (curvas de nível) à mostra, 
criando uma textura extremamente rica, que 
complementa o desenho do móvel.

A linha de Petisqueiras Impressões surgiu da experiência 
com as texturas que resultam quando se escava, lixa ou 
se esculpe o compensado.
São 4 objetos utilitários e decorativos que têm como 
característica as “impressões” em baixo relevo na sua 
superfície. As peças são feitas em compensado naval e 
fórmica, e as “impressões” são escavadas na superfície 
deixando as camadas (curvas de nível) do compensado 
à mostra. Isso cria uma textura exclusiva, graficamente 
única e que complementa o desenho de cada peça.

Banco X Impressões

Ref. 444

Design: Flávia Pagotti Silva Design: Flávia Pagotti Silva

Banco Petisqueiras

Ref. 443



Cadeira  Arco-íris
Design: Natália Cantarelli

Infinitas cores e texturas sobre uma cadeira de 
madeira considerada uma das primeiras cadeiras 
chinesas, resultando numa peça única capaz de 
nos transmitir imensa alegria. 

Confirmar disponibilidade dos padrões de tecido apresentados.
Para aprimoramento de projeto, os produtos podem receber modificações.

Pode haver variação de tonalidade nos diferentes lotes de fabricação.

Visit www.primastore.com.br to download English version.
Versión en español disponible en www.primastore.com.br.

Cadeira

Arco-íris

Esperança e alegria.

primastore.com.br

Ref. 1003



Bernardo Senna 

Carioca, formou-se em design de produto na UFRJ em 
1997. Trabalhou com a equipe do Instituto Nacional 
de Tecnologia a partir de 1995, projetando produtos, 
equipamentos e veículos. Entre 2004 e 2006, foi 
Coordenador do CentroDesignRio, onde participa de 
diversas ações de promoção, e tem a oportunidade de 
compilar o livro Momentum: Design contemporâneo 
no Rio de Janeiro. Em 2005 é convidado para representar 
o jovem design brasileiro no Salão Maison et Objet em 
Paris. No ano seguinte é selecionado para a publicação 
Design Brasil volume 2 que apresenta os mais importantes 
designers brasileiros contemporâneos. Atualmente, 
desenvolve produtos e mobiliário para diversas empresas, 
entre elas a Prima Design, para quem criou a cadeira Reno 
e duas versões da cadeira Fantasminha.
 
Sua filosofia de design é focada na surpresa: novos 
produtos devem trazer ideias não vistas e propostas para 
instigar a curiosidade das pessoas. Dessa forma, elas se 
abrem para novas possibilidades. Em seus projetos ocorre 
uma incessante busca por usos inovadores de tecnologias 
conhecidas.

Eulália de Souza Anselmo

Nascida em Pelotas/RS, formou-se em Arquitetura e 
Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas em 
1986. Em 1990, fez Mestrado em Arte e Design nos 
Estados Unidos, na Iowa State University. Trabalhou em 
escritórios de arquitetura e foi professora na Iowa State 
University e na Universidade Federal de Pelotas. De 1994 
a 1997 trabalhou como arquiteta e designer em Portugal. 
Na área pública, foi Secretária Municipal de Urbanismo 
de Pelotas entre 2005/2006. De 1999 a 2005, desenvolveu 
projetos paisagísticos com o Eng. Agrônomo Frederico 
Karam. Em 1996 iniciou o desenvolvimento de produtos 
específicos para seus clientes de arquitetura. A Chaise 
Longue Anelídeos conquistou o 1° Prêmio categoria 
profissional Salão Design Movelsul 2004.  A partir de 2007 
começou a desenvolver a linha de mobiliário Prima Store 
para a empresa Prima Design, buscando integrar indústria 
e artesanato, assim como o desenvolvimento dos estandes 
da empresa e curadoria de novos produtos.

José Antonio Marton

Natural de Cajobi, interior de São Paulo, formou-se em 
artes plásticas (1988) pela Faculdade Santa Marcelina, São 
Paulo. Diretor criativo da Marton + Marton, é responsável 
também por projetos de design, como objetos, móveis, 
vitrines e montagem de exposições, como a Mostra do 
Redescobrimento e desfiles da SP Fashion Week.  Marton 
já recebeu vários prêmios por suas criações, entre eles o 
IF Design Awards, o mais importante do design mundial, 
pelas luminárias da série Entrelinhas. 
Em 2001, José Marton conquista a patente do sistema 
de acrílico listrado, que deu origem à série exclusiva de 
mobiliário em acrílico chamada Entrelinhas, com listras que 
nunca se repetem – remetendo à estamparia têxtil. A série 
lhe rendeu participação na Maison Objet (Paris), no ano 
de 2005, e mais dois prêmios em 2006. No Brasil, recebeu 
o prêmio “Inovação em Acrílico” do INDAC (Instituto 
Nacional para o Desenvolvimento do Acrílico), além de 
ser reconhecido com o prêmio IF AWARDS (Hannover, 
Alemanha) nos anos de 2006 e 2007. 
Também criou uma linha de objetos e móveis conceituais, 
entre eles a linha Quebra-Cabeça, desenvolvida para a Prima 
Store como parte do projeto Aproximando Conceitos da 
Casa Brasil 2009. Em 2012, revisitou a Cadeira Fantasminha, 
da Prima Design, reconstruindo através do olhar a famosa 
concha da peça de Jacobsen.

Natalia Cantarelli

A uruguaia Natalia Cantarelli estudou agronomia e 
trabalhou na área por 7 anos. Quando passou a dedicar-se 
às artes, formou-se com Ana Baxter, com quem aprendeu e 
trabalhou. Conheceu o bordado e o rapping, pesquisando 
e desenvolvendo uma linha de acessórios têxteis, com 
identidades diferenciadas. Ingressou na escola de desenho 
de modas Peter Hamers – Design Scholl. Beneficiada com 
uma bolsa de estudos, viajou à China, onde por três meses 
estudou tecnologia e técnicas de bordado. Em 2009, criou 
para a Prima Store uma cadeira artesanal, usando técnicas 
de bordado e tecido. Atualmente cursa a Universidade de 
Bellas Artes de Montevideo.

Perfil Designers



Nicole Tomazi

Nicole Tomazi está entre os novos talentos do design 
brasileiro, desenvolvendo produtos e projetos com foco na 
produção social. Criadora da Oferenda Objetos, coordena 
a empresa desde 2007. Em 2012 apresentou a sua última 
coleção no Salone Satellite em Milão, espaço onde jovens 
designers selecionados pelo mundo apresentam seus 
trabalhos. Studio Haz

Saulo Szabó é formado pela FAAP (Fundação Armando 
Álvares Penteado), já teve passagem pelos escritórios 
Fernando Piva Interiores, Abs Benedetti Arquitetos e AMC 
Arquitetura, de Antonio Ferreira Jr. e Mario Celso Bernardes.
 
Fernando Oliveira graduou-se em Arquitetura e Urbanismo 
pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e atuou na 
Prefeitura de São Paulo e em construtoras civis.
 
Ambos arquitetos, os jovens estão à frente do escritório 
Szabó e Oliveira, que atualmente está integrado ao grupo 
português chamado escritório Central Arquitetos Brasil.
  
O reconhecimento do talento aconteceu em 2009, com o 
convite da Casa Cor para que participassem pela primeira 
vez do evento. No ano seguinte a dupla projetou para a 
Casa Cor o “Studio do Designer” e lançou a marca própria 
de mobiliários, STUDIO HAZ.
 
Em 2011 através do Design Concreto, realizado pela Casa 
Brasil, desenvolveram juntamente com a Prima Design o 
projeto da Cadeira TK. Paralelamente aos mobiliários, no 
início de 2012, o escritório de arquitetura se fundiu ao 
grupo português Central Arquitectos, inaugurando no País, 
a Central Arquitetos Brasil

Victor Hugo Porto

Nascido na cidade de Caxias do Sul/RS, tem como nome 
artístico Victor Hugo. Apaixonado pelo desenho desde 
criança, começou a trabalhar como auxiliar de vitrinista 
aos 13 anos de idade, daí por diante não parou mais de 
pesquisar e estudar artes.  Frequentou como ouvinte a 
Escola de Belas Artes em Caxias do Sul, participou de 
concursos de vitrinas e obteve várias vezes o primeiro lugar, 
montou uma agência de propaganda visuais que se 
chamava Decorações Victor, e aos 20 anos dedicou-se a 
pintura artística. Nesses anos de trabalho estudou formas, 
cores e técnicas sobre vários materiais como: pastel, tinta 
acrílica, óleo, carvão e técnicas mistas. Cursou a Escola 
Internacional Gráfica de Veneza onde fez curso de gravuras 
e permaneceu por seis meses na Itália pintando e fazendo 
esculturas, onde existe o seu maior acervo de esculturas. 
Em 2009, pintou para a Prima Store a poltrona Abraço 
de Artista, apresentada com sucesso na Casa Brasil. Hoje 
trabalha na Serra Gaúcha e divide seu tempo com a pintura 
e ministrando workshops, desenhos e outras técnicas, passa 
4 meses por ano na Itália pintando e fazendo exposições.

Flávia Pagotti Silva

Arquiteta formada pela FAUUSP e com Mestrado MA 
Design Products pela Royal College of Art em Londres.
Trabalha como designer desde 2001 com o desenvolvimento 
de móveis e objetos tanto em parceria com a indústria, 
como de forma independente e autoral.
Recebeu prêmios e participou de diversas exposições no 
Brasil e no exterior, entre eles os prêmios Design do Museu 
da Casa Brasileira, o IF Product Design Award e o Salão 
Design, além das exposições Bienal de Saint Etienne, Uma 
História do Sentar, Bienais Brasileiras de Design em São 
Paulo e Curitiba, Desigmai em Berlim, Puras Misturas no 
Pavilhão das Culturas Brasileiras e Creative Art Session no 
Kawasaki City Museum no Japão.

Perfil Designers
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