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Nos inspiramos no desing das "grandes caixas de aço" para criar 
uma linha de móveis onde reutilizamos os recortes das chapas 
dos containers marítimos, rezíduos dos processos de 
customização dos containers.    
                                                                                                                                                    
O resultado do trabalho é um conjunto de móveis resistentes, 
construídos em aço corten e aço carbono que recebem 
tratamento anti-corrosivo e pintura automotiva, portanto ... 
melhor e maior valor a um produto que seria descartado - o 
container. 

A coleção Portos do Mundo homenageia, através das cores e 
coordenadas geodésicas, os principais portos espalhados pelo 
mundo que movimentam containers.

SOBRE A COLEÇÃO



HAMBURGO
53°21'N, 6°13’W

PORTOS DO MUNDO

DUBLIN
53°21'N, 6°13’W

LOS ANGELES
33°44N, 118°16’W

SANTOS
23° 58’S, 46° 17’W

ALEXANDRIA
31°11’N, 29°53’E

ZEERBRUGE
 51°20'N, 3° 12'E

ROTERDÃ
 51°55'N, 4°28'E

SINGAPURA 
1°17’N, 103°48’E



VERMELHO HAMBURGO
O porto de Hamburgo, segundo maior da Europa, fica localizado no Rio Elba, a 100km da foz do Mar do Norte. Em 
relação a movimentação de containers, o Porto de Hamburgo é o terceiro mais movimentado da Europa e um dos 
15 maiores do mundo. Após serem desembarcadas em Hamburgo, mercadorias são distribuídas, especialmente 
por meio do modal ferroviário, para diversas regiões da Europa.

LARANJA DUBLIN
O porto de Dublin é o maior porto marítimo da Irlanda, apesar de estar situado no rio Liggey. Tem importância 
histórica e contemporânea, bem como econômica. Aproximadamente dois terços do tráfego portuário da Irlanda 
acontecem no Porto de Dublin.

AMARELO ZEEBRUGGE
O porto de Zeebrugge localizado em Bruges na Belgica é um dos portos de containers mais modernos da Europa, 
as embarcações tem acesso ao porto através de eclusas e ancoradouros.

AZUL ROTERDÃ
O porto de Roterdã é o maior porto marítimo da Europa. Está localizado na cidade de Roterdã, na Holanda do Sul, 
nos Países Baixos. De 1962 até 2004, foi o porto mais ativo do mundo, entretanto atualmente, foi ultrapassado 
por portos asiáticos como os de Singapura e de Xangai. O porto tem uma profundidade de 24 metros, tornando-se, 
juntamente com o Terminal de Ponta da Madeira, no estado do Maranhão, no Brasil, um dos dois únicos locais 
disponíveis para a amarração do maior navio graneleiro de minério de ferro do mundo, o BergeStahl. O calado do 
navio é de 23 metros e deixa apenas um metro de folga entre a quilha do navio e o fundo do canal. A profundidade 
de 24 metros só ocorre em uma "janela" de tempo restrita da maré cheia, deixando pouco tempo para manobrar e 
atracar o navio.

CORES DA COLEÇÃO



CINZA LOS ANGELES
O porto de Los Angeles fica na baía de São Pedro, a 30 km de Los Angeles, e bem na fronteira com o porto de Long 
Beach. É o porto com maior movimentação de contêiners dos Estados Unidos. Possui seu próprio departamento de 
polícia independente, a Polícia do Porto de Los Angeles, com as principais finalidades de combater o contrabando, 
o terrorismo e o tráfico de drogas.

VERDE SANTOS
O Porto de Santos, localizado nos municípios de Santos e Guarujá, no estado de São Paulo, é o principal porto 
brasileiro. A área de influência econômica do porto concentra mais de 50% do produto interno bruto do país e 
abrange principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 
2007, o Porto de Santos foi considerado o 39ª maior do mundo por movimentação de contêineres pela publicação 
britânica Container Management, sendo o mais movimentado da América Latina.

BRANCO SINGAPURA
O Porto de Singapura é o segundo mais movimentado do mundo em termos de tonelagem total de transporte com 
quase 31 milhões de contêineres movimentados ao ano. É responsável pela atracação de um quinto dos 
trans-navios de contêineres do mundo. A pequena cidade-estado mantém o seu porto sempre na vanguarda da 
tecnologia e, assim, conserva a reputação como o mais importante ponto de transbordo de mercadorias entre a 
Europa e o Sudeste Asiático. Desenvolveu-se em função da necessidade econômica de intensa em Singapura com 
poucos recursos naturais em uma extensão de terra mínima. Pelo porto, Singapura recebe todas as matérias 
primas para a produção industrial.

PRETO ALEXANDRIA
O porto de Alexandria, no Egito, está localizado no delta do rio Nilo, entre o lago Mariotis e o Mar Mediterraneo foi 
o principal centro comercial da Antiguidade. Foi construído com um imponente quebra-mar que chegava até a ilha 
de Faros, onde foi erguido o famoso Farol de Alexandria, uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. O porto 
continua em evidencia uma vez que é responsável por 60% do comercio do Egito.



A partir do design e robustez das grandes caixas de aço, 
a mesa SHORT CONTAINER foi desenhada para servir 
como um coringa na decoração de ambientes. Pode ser 
utilizada como mesa lateral, mesa de cabeceira, mesa 
auxiliar em ambientes de estudo ou até mesmo como 
mesa para apoio de cafeterias e seus utensílios, enfim, 
“a imaginação é o limite”!

SHORT
CONTAINER



DIMENSÕES



Heinrich Rudolf Hertz foi um físico alemão 
nascido em Hamburgo que demonstrou a 
existência da radiação eletromagnética, 
criando aparelhos emissores e detectores de 
ondas de rádio.

O rack Hertz homenageia o físico e sua 
grande contribuição para a democratização 
da transmissão da música pelas ondas de 
rádio.

Além da utilidade convencional, o móvel Hertz 
pode servir como mesa de apoio lateral, ou 
para aquilo que sua criatividade alcançar.

HERTZ



DIMENSÕES



O MegaHertz é uma variação do rack Hertz em tamanho maior. 

Também homenageia o físico alemão Heinrich Rudolf Hertz e também 
homenageia o físico e sua grande contribuição para a democratização da 
transmissão da música pelas ondas de rádio.

MEGA
HERTZ



DIMENSÕES



Customizado para um cliente, o Gigahertz é uma variação do rack 
Hertz em tamanho maior – 2m de comprimento! O resultado foi 
perfeito e o Gigahertz entrou para a família Portos do Mundo.

GIGA
HERTZ



DIMENSÕES



TERA
HERTZ

Assim como o Giga, o Tera foi um pedido especial de um 
cliente. Um rack de 3 metros! É claro que topamos e 
desafio e gostamos tanto que entrou pro nosso catálogo.



DIMENSÕESDIMENSÕES
300

50 50

42



O BIERBOX foi desenhado para atender a um 
amigo cervejeiro que buscava uma peça onde 
fosse possível acondicionar sua chopeira, os 
barris, taças, copos, tulipas... O resultado é um 
móvel utilitário, versátil e com personalidade.

Pode ser utilizado como bu et, guarda-livros e 
para os que amam discos de vinil 
acondicionarem suas preciosidades.

BIERBOX



DIMENSÕES



A Stan Lee Board pode ser uma mesa 
de estudos, escrivaninha, bureau ou 
aparador.

Nos inspiramos em um artista cheio de 
personalidade. Em nossas fantasias 
HQ, imaginamos nosso ídolo 
debruçado sobre a Stan Lee Board 
criando suas histórias fantásticas.

STAN LEE
BOARD



DIMENSÕES



A Schedule é uma estante que pode acondicionar livros, 
caixas, objetos de decoração e até garrafas de cerveja. 
Pode ser utilizada em quartos, salas, lojas, pubs, 
cervejarias...

Partimos das necessidades de inventariar, armazenar, 
estocar... Enfim, à estante Schedule toda a 
versatilidade.

SCHEDULE



DIMENSÕES



O armário M Locker é uma variação cheia de 
design dos autênticos lockers ou escaninhos 
utilizados em vestiários. Seu projeto com uma 
porta e duas gavetas traduz-se em uma peça 
versátil que permite a utilização em quartos, 
salas, lojas ou espaços gourmet.

M LOCKER



DIMENSÕES



O armário MS Locker é uma opção ampliada do 
MLocker. Seu projeto com duas porta e quatro 
gavetas traduz-se em uma peça versátil que também 
permite a utilização em quartos, salas, lojas ou 
espaços gourmet.

MS LOCKER 



DIMENSÕES



O lugar ideal para seu banco é aonde você 
quiser colocá-lo!
O CONTAINER SECTION é um banco 
despretensioso, que pode ser utilizado 
tradicionalmente como assento, empilhado 
como estante desmontável, mesa lateral ou 
ainda como recamier.

CONTAINER
SECTION



O baú ou arca é uma das formas mais antigas de 
mobiliário. É uma peça sedutora que provoca o 
imaginário de quem o observa. 
Desenhamos o BINBOX para ser multifuncional, 
pode ser utilizado como mesa de apoio, lateral de 
cabeceira, recamier ou simplesmente como um 
objeto decorativo.

BINBOX
CONTAINER
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