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Quem somos
A Home Lab Design surgiu do encontro 
entre o designer de mobiliário, Rafael 
Oliva, e o administrador, Marcelo Germano. 
Ambos com o desejo de traçar um novo 
caminho no design, explorando um viés mais 
colaborativo e acessível. Uma marca jovem 
que busca democratizar o design autoral 
brasileiro com móveis inteligentes, funcionais 
e contemporâneos.

As inspirações para as coleções vêm de uma 
vertente minimalista, onde as nuances de 
texturas e linhas expandem a essência de 

cada produto. As matérias e materiais também 
se destacam no processo criativo, uma vez 
que a marca investiga constantemente esses 
elementos para ressignificá-los através do 
mobiliário. Identificam uma versatilidade 
nos objetivos – muitas vezes banalizados 
no cotidiano – explorando sua essência e 
revelando o seu ápice na transformação.

A marca também incorpora a manualidade 
em seus produtos através de parcerias 
com artesãos, comunidades e ONGs de 
todos os cantos do Brasil. Integra o fazer 

manual para amplificar técnicas e tradições 
pouco conhecidas, estimulando uma troca 
de conhecimentos e linguagens. Eleva o 
artesanato ao nível de design através de um 
olhar mais contemporâneo e irreverente.

Para além da estética e funcionalidade, a Home 
Lab propõe em suas criações o sentimento 
de pertencimento. Valoriza o potencial do 
móvel de contar sua história, dialogar com 
um espaço e se expressar no tempo. O 
mobiliário pertencendo ao ambiente de forma 
intrínseca. “O nosso produto convida o cliente 

a participar de uma troca de experiências e 
vivências em seu próprio lar”, enfatiza Rafael 
Oliva.

O trabalho da marca incorpora a ideia de 
produção consciente e responsabilidade 
social. Cada etapa de criação do produto é 
pensada de forma a minimizar desperdícios, 
introduzir mais materiais ecológicos, incentivar 
uma produção local e justa. Um ciclo criativo, 
produtivo e sustentável para o cliente e a 
sociedade.
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Todos os nossos produtos estofados estão à disposição em uma enorme gama de tecidos e couros.

Assim como as estruturas em aço que podem ser produzidas em: branco mtx, grafite mtx, preto mtx, cortén fosco, 
oliva fosco, menta brilhante, marinho brilhante, royal brilhante, laranja brilhante, amarelo brilhante e cromado*.

*Verificar quais produtos podem receber os banhos de cromo.

O prazo de entrega de todos os produtos em linha é de 40 à 60 dias corridos.

Existe a possibilidade de diminuir esse prazo se necessário, sob consulta.

Customização Logística
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Cadeira Hi

Simples, leve, divertida e descomplicada. Assim como a vida 
deve ser!

Com estrutura e encosto todo em madeira maciça a Cadeira 
Hi foi projetada com desenho único focado em conforto e 
durabilidade.

Seu assento estofado em formato anatômico também foi 
desenvolvido para acomodar de forma ímpar.
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Cadeira Luiza

A Cadeira Luiza é uma peça leve e muito resistente, podendo 
atender aos mais diversos usos.

Sua estrutura em aço carbono define sua resistência, e pode 
ser produzida em diversas cores. E o estofado totalmente 
ergonômico conta com mais de 170 tecidos à sua escolha.
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Nas versões com ou sem braços, a Cadeira Morena transita da 
mesa de jantar para a varanda, passando pelo escritório e a sala 
de espera.

Alia a estética contemporânea industrial à técnica artesanal 
do trançado, resultando em um produto elegante, funcional e 
descontraído.

Cadeira Morena
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Uma releitura das poltronas confeccionadas com espaguete 
encontradas pelo Brasil afora, a Poltrona Morena une a técnica 
artesanal em extinção do trançado à um design contemporâneo, 
elegante e exclusivo.

Sua estrutura elegante aliada ao espaguete transparente é 
perfeita para combinar com o seu ambiente, seja ele interno ou 
externo!

Poltrona Morena
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Nascida no Dia das Mães, seu nome é uma homenagem dos 
sócios Rafael e Marcelo às suas mães: ambas Luiza!

Aconchegante e ergonômica, foi projetada com traços delicados 
em um design exclusivo que lhe concede leveza e durabilidade.

É perfeita para uso corporativo e residencial!

Poltrona Luiza
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Quando pensamos na Poltrona Olavo pensamos em conforto. 
Projetada para ser uma opção de poltrona estofada acolhedora, 
leve e elegante, fica perfeita em qualquer ambiente solta ou em 
pares.

Possui estrutura minimalista com encosto e assentos soltos, com 
design único e contemporâneo. Uma poltrona pensada nos 
menores detalhes!

Poltrona Olavo
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A Poltrona Oliva chegou trazendo um design leve e cheio de 
estilo, com o conforto de um abraço!

Transitando entre o escritório e a residência, é uma peça que 
encaixa em qualquer ambiente e pode ser utilizada solta ou em 
conjuntos, sem perder sua essência!

Poltrona Oliva
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Chaise Valeiras

Seja dentro ou fora de casa, a Chaise Valeiras traz toda a resistência, 
beleza e ergonomia que você espera de uma espreguiçadeira, 
afinal, como o próprio nome já diz, tem o dever de proporcionar 
o máximo em conforto quando bate aquela preguiça!

Confeccionada em aço carbono, sua estrutura conta com todas 
as cores disponíveis em nosso catálogo e seu revestimento, 
sempre em couro natural, também conta com diversas opções 
de tonalidades! 
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Simples como a vida deve ser!

O Sofá Indy foi projetado para ser um sofá onde se compartilham 
momentos e histórias com a família e os amigos. Sempre com 
o conforto em foco, seu estofado generoso e suas almofadas 
soltas o fazem perfeito para todas as ocasiões.

Com muitas opções de customização, pode ser feito em diversas 
configurações como divã, recamier, puff solto ou ainda formato 
em L! 

Sofá Indy
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Puff Nonna

Uma das peças mais versáteis, se não a mais, os puffs transitam 
pelos ambientes com as mais diversas utilizações. Estão presentes 
nas casas, escritórios, consultórios, em inúmeros locais. Foi 
pensando em todas essas funções que tiramos o Puff Nonna do 
papel! 

Tanto sua base quanto assento contam com mais de 170 tecidos 
a sua escolha, podendo ser produzido nas versões pequeno ou 
grande.
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Banquinho Bela

Seguindo a linha do Banco Bela, trazemos os Banquinhos Bela.

Nas versões alta e baixa, sua estrutura é toda em aço carbono e 
produzida na cor que você mais gosta.

O assento estofado, além muito confortável, conta com todos os 
nossos tecidos em linha para que fique com a sua cara!

Uma peça que traz leveza e descontração aonde quer que esteja!
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Banco Bela

Quantas vezes olhávamos nossa vitrine e parada em frente a ela 
estava Bela, uma Golden Retriever de 14 anos! Não havia quem a 
fizesse continuar o passeio sem que entrasse para nos dar um oi.

Divertido como a homenageada, sua estrutura em aço carbono 
pode receber diversas cores e seu assento com estofado muito 
generoso conta com nossos mais de 170 tecidos em linha para 
você escolher!
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Nosso desejo era mostrar como uma mesa lateral pode abranger 
inovações estéticas, inclusão social e sustentabilidade.

Por isso estabelecemos parcerias para oferecer tampos exclusivos 
como: tampo fabricado com borra de café, marchetaria feita por 
deficientes intelectuais, madeira de reuso com resina das mais 
variadas cores, entre outros!

Cada Mesa Garra é especial, cada tampo tem linhas, trabalhos e 
texturas únicas!

Mesa Garra
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As Mesa de Apoio Laura são lindas, espaçosas e super divertidas! 

Em três versões diferentes, são perfeitas para qualquer ambiente 
e com seu design atemporal se encaixam em todos os estilos.

Mesa Lateral Laura
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Inspirada no design dos países nórdicos, sempre com seus traços 
limpos, mas com a nossa pegada brasileira!

Sua base é produzida toda em madeira maciça de 
reaproveitamento cortadas em ripas triangulares, garantindo 
assim seu desenho único não somente pela base trabalhada, 
mas também pela consciência no uso do material sustentável!

E uma base tão conceitual não poderia deixar de ser coroada 
com um tampo que valorizasse ainda mais seu design! Você 
escolhe qual a lâmina natural de madeira mais gosta ou embarca 
conosco em uma viagem até a década de 40 e escolhe o tampo 
de granilite em uma das diversas cores que só a Home Lab tem! 

Mesa de Centro
Helsinki
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O Rack Zero é uma leitura contemporânea dos racks em madeira 
tão desejados. A união da durabilidade e beleza da madeira com 
um design limpo e inovador fazem do Rack Zero um produto 
para todos os gostos.

O detalhe fica por conta de sua porta ripada em madeira maciça 
e ebanizada, com ripas de madeira reaproveitadas do descarte 
das marcenarias! 

Rack Zero
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Seu nome já diz tudo, simplicidade e elegância.

Desenvolvido como uma opção moderna frente aos tradicionais 
aparadores do mercado, o aparador Clean tem toda a 
durabilidade e resistência encontrados no aço e na madeira de 
forma simples e leve. Uma peça despojada que combina com 
qualquer ambiente!

Aparador Clean
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Ousado e divertido como um bom napolitano .

 Com design minimalista e diversas opções de acabamentos, 
chega para aumentar a família dos produtos Home Lab que não 
para de crescer!

Sua estrutura pode ser em aço carbono com pintura eletrostática 
em diversas cores, ou ainda em Jequitibá maciço claro ou escuro.

E a diversão fica por conta dos tampos, onde além do Jequitibá 
você ainda pode escolher pela versão em granilite de diversas 
cores!

Aparador Napoli
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Inspirada no design dos países nórdicos, sempre com seus traços 
limpos, mas com a nossa pegada brasileira!

Sua base é produzida toda em madeira maciça de 
reaproveitamento cortadas em ripas triangulares, garantindo 
assim seu desenho único não somente pela base trabalhada, 
mas também pela consciência no uso do material sustentável!

Com tampo redondo ou oval, você escolhe qual a lâmina de 
madeira natural mais gosta em sua mesa de jantar Helsinki! E 
claro, com o tom da base sempre acompanhando o tom do 
tampo, mantendo a elegância e design único da peça!

Mesa Helsinki
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O projeto nasceu do desejo de proporcionar uma mesa elegante, 
que fosse perfeita para qualquer ambiente, interno ou externo. 

Com estética industrial, a peça utiliza-se de estrutura de tubos e 
vergalhões para obter um desenho limpo e muito resistente.

Com possibilidades de tampo em vidro ou madeira, encontrados 
nas formas redonda, quadrada ou retangular.

Mesa Pietri
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Seja para um jantar ou uma reunião de negócios, a Mesa Sé foi 
desenvolvida para reunir. Inspirada no designer carioca Sérgio 
Rodrigues é uma homenagem às suas criações dos anos 60.

Seu tampo é chanfrado nas bordas e possui acabamento sem 
igual, bem como sua estrutura que traz leveza à peça.

O charme fica por conta dos tirantes em madeira fixos em sua 
travessa.

Mesa Sé
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Versátil na essência, a Mesa Parla é aquela peça que se encaixa 
em qualquer ambiente, seja ele residencial ou corporativo.

Sua base central é perfeita para locais compactos e pode ser 
produzida nas versões alta e baixa, e em diversas cores. Seu 
tampo conta com as versões quadrada, retangular ou redonda, 
podendo ser produzido em diversas lâminas naturais ou ainda 
em fórmica! 

Uma opção leve, linda e acessível para sua próxima mesa.

Mesa Parla
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Uma opção leve, elegante e na medida ideal para transformar seu 
ambiente de trabalho e estudos em um espaço mais charmoso 
e descontraído!

Com estrutura em aço carbono e tampo em lâminas de madeira 
natural, conta com todas as opções de cores de estrutura e 
lâminas naturais disponíveis em nossos catálogos.

Escrivaninha Valen
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O Balanço Horizonte é uma releitura com traços minimalistas 
dos balanços da infância, pensando que todos nós devemos ser 
criança vez ou outra.

É produzido sob medida para combater o stress, seja no campo, 
na praia ou na selva de pedra, além de ser queridinho dos nossos 
clientes.

Sempre elegante, traz um toque diferenciado a qualquer 
ambiente, não por menos compõe a área instagramável do 
Clube Morena Rosa na Oscar Freire! 

Balanço Horizonte
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Estante Carolina

A inspiração veio de uma mulher forte, batalhadora e que 
enfrenta a vida de frente.

Para tentar fazer jus a tantas qualidades, desenvolvemos uma 
estante moderna e elegante, além de muito resistente! Uma peça 
com design leve que transita do escritório à varanda, passando 
pela sala de estar, a Estante Carolina pode ser produzida em 
diversos tamanhos, cores de estrutura e lâminas conforme sua 
escolha. 
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Do fruto do Coité a Home Lab trouxe mais um produto onde 
o cerne é a sustentabilidade. Por serem impróprios para o 
consumo, os frutos do Coité seriam descartados na natureza e 
se perderiam. 

Pensando o design de maneira consciente conseguimos tratar os 
frutos e transformá-los nas lindas Luminárias Tera, que podem ser 
utilizadas nos mais diversos ambientes, soltas ou em conjunto. 
Até o detalhe do soquete é de madeira de reuso.

Luminária Tera
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Nossos tapetes carregam tudo aquilo que acreditamos: 
produzidos com fibra de Taboa/Buriti, uma vegetação que cresce 
nas margens dos rios e nos riachos e cuja retirada é necessária 
para o respiro das águas e procriação das espécies de peixes, é 
100% sustentável.

São feitos em tear manual por artesãos da comunidade de Santa 
Rita no Piauí, há mais de 20 anos, gerando receita e preservando 
a cultura de diversas famílias da comunidade, em um amplo 
processo de sustentabilidade social.

E, claro, são lindos! Além dos vários modelos a sua escolha você 
também pode criar seu desenho exclusivo, sempre com detalhes 
em algodão, em diversas cores!

Tapetes Artesanais
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Dimensões:
A85 L mín 160  P95

Materiais:
- Aço carbono com pintura eletrostática

- Estofamento em diversos tecidos e couros
- Jequitibá maciço natural ou tonalizado

Sofá Indy

Dimensões:
A43/63 DØ38

Materiais:
- Aço carbono com pintura eletrostática

- Estofamento em diversos tecidos e couros

Banquinho Bela

Dimensões:
A43 DØ45/90

Materiais:
- Estofamento em diversos tecidos e couros

Puff Nonna

Dimensões:
A90 L62 P105

Materiais:
- Aço carbono com pintura eletrostática

- Estofamento em couro natural

Chaise Valeiras

Dimensões:
A75 L70 P65

Materiais:
- Aço carbono com pintura eletrostática

- Estofamento em diversos tecidos e couros

Poltrona Oliva

Dimensões:
A43 L120 P38

Materiais:
- Aço carbono com pintura eletrostática

- Estofamento em diversos tecidos e couros

Banco Bela

Dimensões:
A79 L43 P44

Materiais:
- Jequitibá maciço natural ou tonalizado

- Estofamento em diversos tecidos e couros

Cadeira Hi

Dimensões:
A82 L69 P69

Materiais:
- Aço carbono com pintura eletrostática

- Espaguetes plásticos

Poltrona Morena

Dimensões:
A87 L61 P67

Materiais:
- Aço carbono com pintura eletrostática

- Espaguetes plásticos

Cadeira Morena

Dimensões:
A77 L67 P59

Materiais:
- Aço carbono com pintura eletrostática

- Estofamento em diversos tecidos e couros

Poltrona Luiza

Dimensões:
A80 L80 P57

Materiais:
- Aço carbono com pintura eletrostática

- Estofamento em diversos tecidos e couros

Cadeira Luiza

Dimensões:
A75 L64 P80

Materiais:
- Aço carbono com pintura eletrostática

- Estofamento em diversos tecidos e couros

Poltrona Olavo
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Dimensões:
Ø22

Materiais:
- Coité

- Madeira de reuso

Luminária Tera

Dimensões:
A160 L180 P35

*tamanhos especiais sob consulta

Materiais:
- Aço carbono com pintura 

eletrostática
- Madeira maciça

Balanço Horizonte

Dimensões:
A75 LxP mín 120x60

retangular ou quadrada

Materiais:
- Aço carbono com pintura 

eletrostática
- Tampos em madeira natural, 

Formica ou vidro
- Tirantes em madeira maciça

Mesa Sé

Dimensões:
A204 L90 P36

Materiais:
- Aço carbono com pintura 

eletrostática
- Laminado melamínico

Estante Carolina

Dimensões:
A75/90/100

retangular, redonda ou 
quadrada

Materiais:
- Aço carbono com pintura 

eletrostática
- Tampos em madeira natural 

ou Formica

Mesa Parla

Dimensões:
A72

Materiais:
- Aço carbono com pintura 

eletrostática
- Tampos em madeira natural 

ou Formica

Escrivaninha Valen

Dimensões:
A75 LxP mín Ø120 ou 120x120 

redonda, retangular ou 
quadrada

Materiais:
- Aço carbono com pintura 

eletrostática
- Tampos em vidro, Formica ou 

madeira natural

Mesa Pietri

Dimensões:
A45 L mín 140 P45

Materiais:
- Aço carbono com pintura 

eletrostática
- Tampos em lâmina natural

ou pintura

Aparador Clean

Dimensões:
A47 L mín 140 P45

Materiais:
- Ripado de madeira maciça 

ebanizada
- Caixa em lâmina natural ou 

pintura
- Estrutura em aço carbono

Rack Zero

Dimensões:
A55/50 LØ29

Materiais:
- Aço carbono com pintura 

eletrostática
- Tampos em madeira com 

resina, resina, resina de borra 
de café ou marchetaria

Mesa Lateral Garra

Dimensões:
A50/55 LØ45/55

Materiais:
- Aço carbono com pintura 

eletrostática

Mesa Lateral Laura

Dimensões:
A30/35 LØ60/70/80/90

Materiais:
- Madeira maciça de 

reaproveitamente
- Tampos lâmina de madeira 

natural ou granilite

Mesa de Centro 
Helsinki

Dimensões:
A75

Oval mín. 180x120
Redonda mín. Ø120 

Materiais:
- Madeira maciça de 

reaproveitamente
- Tampos lâmina de madeira 

natural

Mesa Helsinki

Dimensões:
A70 L126 P45

Materiais:
- Aço carbono com pintura 

eletrostática
- Jequitibá maciço

- Granilite

Aparador Napoli
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www.homelabdesign.com.br

@designhomelab

contato@homelabdesign.com.br

Rua Arandu, 667 - Brooklin - SP

+55 11 5505 1201


