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A NEOFFICE possui
representantes exclusivos

ou parceiros comerciais nas
principais cidades do Brasil

que contam com equipes
técnicas e suporte ao cliente.

AMPLA REDE
COMERCIAL NO
BRASIL E PARTE
DO MERCOSUL

A NEOFFICE foi fundada por
administradores e designers
provenientes da arquitetura

e indústria de mobiliário
corporativo de ponta

no Brasil.

EMPRESA CRIADA
POR EQUIPES
EXPERIENTES

E ATUALIZADAS

Fundada em 2017,
a NEOFFICE já nasceu
exclusivamente como
criadora de produtos

para ambientes
colaborativos.

A NEOFFICE
É NATIVA EM
MOBILIÁRIO

COLABORATIVO
TECNOLOGIA

Os estofados contam com opções
de tomadas elétricas e carregadores

USB ou carregadores por Indução
elétrica. Mesas e acessórios são

produzidos em CNC e corte laser,
conferindo precisão e perfomance.

GARANTIA

A NEOFFICE, através
de suas fábricas licenciadas,
oferece 3 anos de garantia

para produtos estofados
e 5 anos para mesas e
acessórios (estrutura).

QUALIDADE

Os produtos NEOFFICE são
fabricados por Indústrias
atuantes no segmento de

mobiliário de ALTO PADRÃO
e reconhecidas pelos rígidos

critérios de Qualidade.
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SOMOS NATIVOS
EM MOBILIÁRIO
COLABORATIVO

18

ÍNDICE

NOVO (neo) + ESCRITÓRIO (office) descrevem

os objetivos principais da NEOFFICE de  criar

soluções contemporâneas para AMBIENTES

DE TRABALHO, e focar no MOBILIÁRIO

COLABORATIVO que é o produto-chave

no layout destes novos escritórios.

  

NEOFFICE conta com a parceria de grandes

fabricantes atuantes no mercado sulamericano

de mobiliário de alto padrão. Também possui ampla

REDE DE REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

nas principais cidades brasileiras, oferecendo

suporte técnico ao cliente em suas regiões. 

Os produtos NEOFFICE são criados

pelo seu próprio estúdio de design e,

também, por designers parceiros através

de seu Programa de DESIGN ASSINADO.

Estabelecida em dezembro de 2017

a NEOFFICE já nasceu com total foco no

mobiliário colaborativo. Desde o seu começo

está empenhada em criar efetivas respostas

de Produtos & Serviços para os novos

hábitos do trabalho da era digital.
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Sofá Convencional (não modular) SLIM em área de estar corporativo

SOFÁS MODULARES SLIM
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Família SLIM composta
por Sofás, Pufes, Mesas,
Ilhas e Highbacks que
podem compor vários
layouts em áreas
colaborativas
. 

SLIM

Linha de sofás modulares com ampla gama de peças

que permitem inúmeros layouts em vários tipos de

ambientes e propósitos. Seu desenho contemporâneo

alia-se com o conceito de elegância com simplicidade.

SLIM é formada por módulos de Sofás, Pufes,

Highbacks (sofás com laterais altas), Ilhas de Reunião

e Mesas laterais, todos integráveis entre si.

A sua principal característica é a elevação das partes estofadas

em relação ao piso, criando um desenho menos interferente

na paisagem dos ambientes, favorecendo a leveza destes

e coligando-os com as tendências contemporâneas de

com design bem dosado, simples e elegante.

Sofás modulares (linha SLIM)
em uso com mesas de apoio

(linha WORK), tornam-se uma
estação de trabalho confortável

para trabalhos distantes da mesa
e que possam ser realizados

via smartphone/notebook



Linha SLIM:
Ampla gama de módulos
para diversas finalidades 

Linha SLIM de sofás modulares com painéis highback + mesas multipropósito WORK >>> layout para espaços de alta colaboratividade Linha SLIM em layout tipo ILHA >>> uso para reuniões e/ou tarefas de curta duração em equipe

SOFÁS MODULARES SLIM
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Módulo SLIM SOLUM para
pessoas que necessitam
trabalhar com redução da
interferência do entorno,
tendo mesa para uso de
equipamentos eletrônicos
e tendo ergonomia própria
para permanências longas
 

Módulo SLIM QUIETUDE
Sofá tipo Highback com teto
acústico que impede a reflexão
de ruídos por cima. Dispõe de
exclusiva prateleira útil em
acomodar mochilas, bolsas,
blusas e notebooks)



Módulos CURVE em
layout DUPLAFACE
com formação de
dois ‘‘PODs’’ de
reunião rápida
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SOFÁS MODULARES CURVE

CURVE

Linha de sofás modulares com elementos curvos que permitem

múltiplas configurações de alto impacto visual e ergonômico

para tornar os ambientes mais confortáveis e interessantes.

CURVE é formada por módulos de Sofás, (destaque aos

módulos duplaface e terminais que permitem layouts

estimulantes em ambientes de colaboratividade),

Mesas Laterais, Pufes e Cachepots (permitem a

colocação de plantas), todos integráveis entre si.

Os módulos possuem chanfros que permitem o recuo

dos pés e posição ergonômica bem desenhada com uso de

espumas firmes, tornando o sofá um confortável suporte para

pessoas em trânsito ou que necessitam realizar reuniões rápidas.

CURVE
DUPLAFACE
com módulos
TERMINAIS

 

Linha CURVE módulos MONOFAFE e DUPLAFACE >>> uso em ambientes de alta colaboratividade



Sofás,  Pufes e
Cachepots modulares
COMPOSÉ montados
em layout duplaface

Sofás modulares
COMPOSÉ

em layout
colméia

COMPOSÉ
Highback
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COMPOSÉ

Linha de sofás modulares com formas retas e anguladas,

de traço sofisticado, que permitem compor ampla gama de

configurações em inúmeros tipos de ambientes e propósitos

caracterizados por soluções de requinte.

. 

COMPOSÉ é formada por Sofás, Pufes, Mesas laterais,

Highbacks (sofás com laterais altas), Ilhas de Reunião e

Cachepots (incorporação de plantas na mesma composição

com outros módulos), todos integráveis entre si.

A base do assento é estofada até próximo do piso,

conferindo uma volumetria encorpada marcada por ângulos

decorativos que dão ritmo e imponência aos layouts, ampliando

sua característica de produto para áreas requintadas.

Sofá COMPOSÉ + mesas de apoio WORK

SOFÁS MODULARES COMPOSÉ
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SOFÁS MODULARES COMPOSÉ

Sofás + Pufes + Cachepots
COMPOSÉ integrados mesas
WORK em layout DUPLAFACE

Sofás com painéis Highback
e Pufes  COMPOSÉ integrados
com mesas WORK 

Sofás / Pufes / Cachepots / Mesas modulares linha COMPOSÉ



MESAS DE APOIO WORK
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Mesa WORK combinada com sofás modulares para formar colmeia de reunião
WORK

Linha de mesas multifuncionais

criadas para servirem de estação de

trabalho, apoio a reuniões ou suporte

para atividades de colaboração entre

pessoas em diversos ambientes. Com a

WORK, os sofás modulares assumem

inúmeras funções, inclusive podem

ser utilizados como uma estação

de trabalho alternativa. 

Parcial linha WORK de mesas multifuncionais

Mesa Alta para reuniões
rápidas. A linha WORK
possui dezenas de tipos
de mesas multifuncionais
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ASSENTOS COMPACTOS SAETA

SAETA

Criada para uso em espaços pequenos,

a linha é formada por poltronas, sofás,

bancos e highbacks compactos. Com o

aumento dos preços dos imóveis, muitos

espaços corporativos como recepções,

escritórios, hotéis e hospitais buscam

mobiliário com bom design, dimensões

compactas, preço compatível e ótima

ergonomia. SAETA possui este conceito.

Poltrona Compacta e Sofá Compacto SAETA

Bancos Compactos
para ilhas de reunião
e cantos lanchonete
em lounges, refeitórios
e  restaurantes

Poltronas Longarina
com base em madeira
maciça reflorestada

Sofás tipo HIGHBACK
(laterais altas) para redução
de ruídos (visuais e acústicos)



ARQUIBANCANDA
configurada como

ambiente de reunião
interativa para até

20 pessoas

Pufes Hexagonais 
modulares para criação

livre (reconfigurável
pelos próprios

utilizadores)

ARQUIBANCADA
MODULAR configurada
para ser uma estação de

trabalho para pessoas com
notebook/smartphone ou

ponto de encontro em áreas
de alta colaboratividade

Pufes circulares SHIITAKE

Pufes circulares SHIITAKE SHIITAKE

Design e bom humor, este é o propósito

que a linha SHIITAKE traz aos ambientes

onde é colocada. Formada por pufes de

variadas formas (circulares, quadrados

e hexagonais), a linha inovou no mercado

ao disponibilizar a ARQUIBANCADA

MODULAR como produto ‘‘serializado’’,

criando novas possibilidades de criação

mais ágil de layouts contemporâneos

e divertidos.

Pufes com formas e
alturas variadas e
exclusiva alça para 
prender objetos
(notebook, tablet,
papéis, canetas, etc)
ou para transportar

Pufe SHIITAKE modelo
HEXA ALTO pode ser
utilizado como prático
banco e mesa 
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PUFES/ARQUIBANCADAS SHIITAKE
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ÁREA REUNIÃO COLMÉIA/ILHA

MESA ECOLÓGICO HEVEA
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Layout tipo COLMÉIA
com painéis  divisórios
opcionais
Aplicável nas linhas Slim
e Composé)

CONCEITO: Layout permite
que pessoas possam ficar na
mesma distância e posição à
mesa, útil para a realização
de tarefas de equipes.

Layout tipo ILHA
Aplicável nas linhas 
Slim e Composé

CONCEITO: reuniões e/ou
tarefas em equipe com redução
de interferência externa e em
posição frente-a-frente que
facilita a interação direta. 

HIGHBACKS MODULARES
(aplicável nas linhas Slim
e Composé) 

CONCEITO: A NEOFFICE
possui exclusivo SISTEMA
MODULAR de HIGHBACKS
que pode criar layouts em ‘’L’’,
‘’U’’ e ‘’S’’ com sofás com painel
divisor alto, sendo útil para a
divisão de ambientes utilizando
os próprios mobiliários para
a criação de áreas ‘’quietas’’
que podem ser facilmente
reconfiguradas pelo cliente.

SOLUÇÕES
PARA

REUNIÕES
RÁPIDAS

PUFES VOLANTES TRI

TRI
A ideia  da TRI é  a ULTRAFLEXIBILIDADE,

ou seja, criar layouts intensamente livres

e reconfiguráveis em instantes, fazendo

jus ao conceito mais puro de interação.

HEVEA
Criada para levar o calor das texturas da

madeira reflorestada e alegria das cores

num mesmo produto, HEVEA permite

cores personalizadas com o layout

Família de pufes
volantes (móveis),
leves e empilháveis
(Triângulo e Quadrado)
para uso em áreas
de alta interação

As cores da linha HEVEA
podem ser personalizadas

ou escolhidas em paleta
com várias opções

 



NEOFFICE NATIVA

EM COLABORATIVOS

11 99 229 6880

neoffice@neoffice.com.br

neoffice.com.br
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