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Hey!

WELCOME 
AUTUMN

De la terra al cel, i del cel a la terra.  
The Beauty of Aging i Call it Magic són les dues càpsules 

que formen la col·lecció AW19 de Kave Home.  
Un viatge pels dos mons que reflecteix la dualitat.
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The Beauty 
of Aging 

AW19

La naturalesa ens mostra la seva bellesa 
amagada en una època de canvi i transició. 
El concepte del pas del temps es percep de 
forma positiva com un procés de regeneració.  

Molsa, fulles seques i branques 
ens acompanyen en aquest final de cicle 
durant la tardor. Els seus colors orgànics 
i les seves textures ens han inspirat per 
a crear aquesta càpsula.
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he Beauty of A

ging
AW19 / COLLECTION AW19 / COLLECTIONTHE BEAUTY OF AGING

Funda coixí Lita - 14€ 
Butaca Gamer - 329€

Les flors són la màxima expressió de vida 
de la naturalesa. Encara en la seva última fase, 
els colors com el burgundy o el rosa són els 
protagonistes. Tota una font d’inspiració 
per als patterns i peces que hem dissenyat.

Dark floral 
patterns

Funda coixí Mak - 19€ 
Test de paret Aldina - 16€
Quadre rodó Natures - 53€
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T
he Beauty of A

ging
AW19 / COLLECTION AW19 / COLLECTION

Trobarem la llum en la foscor  
i la virtut en la decadència.
Deixem que la naturalesa 
faci el seu cicle de vida 
i que aquesta ens marqui 
la direcció, els colors i el sentit 
del que amaga.

Cómoda Atalia - 499€ 
Quadre rectangular Natures - 49€
Cadira Herbert - 139€

Llum de sobretaula Beattie - 69€ 

Hard wood
Aparador Atalia - 739€ 
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Upside

Down
Rellotge de sorra Avril - 11€ 
Rellotge de sorra Avril - 14€

El rellotge de sorra és una de les peces 
que ens mostra a la perfecció i de forma 
visual com el temps pot donar-se la volta, 
el refer cap a una nova vida.

Gerro Aleray - 30€ 
Gerro Aleray - 38€
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AW19 / COLLECTION AW19 / COLLECTION

The slow
goodbye

Els dies de llum s’acaben i,  
amb el canvi de fullatge,  
els arbres s’acomiaden 
de les seves fulles després
de tot l’any per a renéixer 
i donar pas al següent. 
Un canvi per a mostrar-nos 
la bellesa de l’envellir que 
ens donarà la calma per 
a començar un moment 
de transició, adaptació i pau.

Sofà Debra - 749€ 
Funda coixí Mak - 17€

Catifa Bonnie - 66€

Funda coixí Lita - 16€ 
Llum Belana - 69€

Quadre Natures - 39€

Gerro Anni - 15€ 
Gerro Anni - 19€
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AW19 / COLLECTION AW19 / COLLECTION

Les textures denses guanyen força 
pel component tàctil i sensorial, simulant 
la naturalesa que sorgeix de la humitat dels 
boscos. La molsa recrea una fantasia visible 
en les formes i colors que es plasmen 
en algunes peces d’aquesta col·lecció.

El costat més salvatge de la naturalesa 
continua sent una gran font de creativitat 
per a la impressió i el disseny, aprofundint 
en el bosc i observant les textures
de la mala herba.

Moss lover

Terrari Llum - 36€ 
Taula auxiliar Ayumi - 89€

Gerro Ademia - 26€ 

Colors orgànics com a referència 
de fulles en capes, molsa i arbres.

Funda coixí Daniza - 23€ 
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AW19 / COLLECTION AW19 / COLLECTION

Aquesta butaca és una de les últimes versions de la 
col·lecció Meghan. Entapissada en pana de color mostassa 
i amb una estructura vista de fusta de freixe amb acabat 
wengué, segueix la línia del Mid Century actualitzat. 
A més, també manté les seves generoses corbes, 
una signatura estètica i funcional en aquesta col·lecció.  
Una peça de disseny amb clara intenció de forma i confort. 
Cool relax!

Pana  
& vellut

Taula auxiliar Asha - 179€ 
Catifa Bonnie - 66€

Tendències com la pana i el vellut  
evoquen les textures pròpies de la 
naturalesa en aquesta època de l’any.

Butaca Meghan - 459€ 
Llum de sostre Belana - 59€
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ging
AW19 / COLLECTION AW19 / COLLECTION

La fusta és un material 
que envelleix de forma 
natural, una bellesa que
mostra l’efecte esquinçat 
molt cuidat i elegant.

In wood
we trust

Llum de sostre Sisina - 69€ 
Aparador Delsie - 669€

Aquest material quan és 
massís, a més de ser molt 
resistent, conserva tot el seu 
encant en cada peça, amb 
els nusos i esquerdes que fan 
que cada moble sigui únic. 
Un material que expressa 
el pas del temps amb el seu 
enfosquit i una pàtina que 
mostra l’arruga natural,  
que s’accentua quan 
no porta cap tractament.

Prestatgeria Basi - 239€ 
Gerro Cristelle - 23€

Funda coixí Adila - 23€

Gerro Astera - 12€ 
Gerro Astera - 15€
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Pink

Flow
De la unió del color típic de les flors i de la textura 
de la molsa, neix el sofà Blok amb un rosa empolsat. 
Una peça que difícilment passarà desapercebuda 
per la seva gran personalitat i caràcter.

Per a una combinació perfecta acompanya’l 
amb el puf a joc.    

Sofà Blok - 779€
Coixí Blok - 44€
Coixí Blok - 39€



-  22  - -  23  -

Ka
ve

 M
ag

az
in

e 
N

º4
Kave M

agazine N
º4

Shop now at

CRAZY
FAST

DELIVERY
Més de 250.000 productes en estoc  

perquè puguis rebre la teva comanda en 48h.
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#InTheKaveOf
Macarena Gómez

Llegir més a: KaveHome.com/MagazineCAT
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Sofà Debra - 749€
Llum de peu Juhe - 194€
Funda coixí Geoline - 17€
Funda coixí Sabi - 8€

Macarena Gómez actriu, 
mare, gimnasta, ballarina... 
Ella és tot això i molt més.                                                                                                 
Amant de les tendències i de la 
moda, això sí, sempre amb el seu 
toc personal i sent fidel al seu 
particular estil. Vols descobrir 
la decoració que ha triat per al 
seu petit paradís empordanès i 
molts secrets més? Avui som els 
seus convidats. Come in. 

L’actriu espanyola Macarena 
Gómez i el seu marit Aldo 
Comas ens han obert les 
portes de la seva casa situada 
a l’Empordà, on han pogut 
trobar un lloc on desconnectar 
de les seves vides non stop. 
Enamorats d’aquesta comarca, 
de les seves platges, els seus 
pobles i les seves muntanyes, no 
podrien haver triat un millor lloc. 

La casa és un reflex de la seva 
personalitat, i ella es defineix 
com una dona eclèctica. Sense 
encasellar-se en un estil, però 
amb molt bon ull i una gran 
imaginació. Molt fan dels colors 
vius i els estampats. D’aquesta 
manera, no podia faltar el sofà 
Debra de color blau en el seu 
saló. D’inspiració Mid Century 
i estil nòrdic, per a donar un 
toc modern i elegant. Per a 
connectar amb la naturalesa i 
donar amb un ambient rústic, 
l’aparador de fusta Georg amb 
tonalitats naturals va ser un 
perfect match. Per si no fos 
prou, ho combina amb la taula 
de centre Tulsi que compta amb 
personalitat pròpia, barrejant 
fusta i vidre. Ens explica que, 
per a ella, la decoració és una 
ciència infusa, a força d’obervar 

i ajudar a la seva mare, 
apassionada de la decoració, 
s’ha tornat tota una experta. 
Casa seva està plena de detalls 
i objectes personals combinats 
amb mobles de disseny i una 
decoració molt chic. Mai ha 
estat molt de catifes, però no 
es va poder resistir a l’aco-
lorida Kopke, amb un estampat 
multicolor que omple el seu saló 
de vida i personalitat. 

La seva casa està més que 
ready per a rebre els seus 
convidats els caps de setmana! 
Si no et pots resistir i vols el 
look del saló de Macarena 
Gómez, troba tots els mobles i 
decoració amb nosaltres.
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Suculenta artificial Zelena - 25€ 
Manta Shallow - 19€
Taula de centre Tulsi - 455€

1
2
3

1

3

2
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HONEY, I’M HOME!
REBEDOR

Demostra que l’entrada de casa teva no és una 
zona de pas qualsevol. T’ajudem a convertir-la  
en un espai on estimar (encara més) la teva 
home sweet home des del primer moment 
que entres per la porta.

6

1 32

4 5

Quadre Nictexa - 33€ 
Mirall Anera - 119€
Suculenta Flower - 10€
Butaca Ivonne - 116€
Consola Duilia - 239€
Manta Roland - 54€

1
2
3
4
5
6

REBEDOR

Take off 
your shoes

Consola Marcolina - 79€
Mirall Marcolina - 62€

Aplic Amina - 53€
Gerro Cristelle - 23€
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SALÓ

Sofá Saffron - 639€
Taula de centre Kovacs - 159€
Catifa Assouel - 114€
Quadre Xooc - 49€

3

1

4 5

2

SOFÀS ATEMPORALS
SALÓ

El sofà és i continuarà sent l’estrella del teu saló o zona chill out. 
No et posis límits i tria el que millor s’adapti a tu. Com aquests 
de disseny retro, inspirats en els anys 70 o en un estil contemporani. 
Quan més els mirem, més ens agraden. I és que el bàsic atrau.

Confort  extrem

Més a: KaveHome.com/Sofa

Mirall Marelli - 53€ 
Sofà Oksana - 729€
Mesa auxiliar Sisita - 98€ 
Revistero Aviva - 29€
Funda cojín Nahali - 9€

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
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El disseny a 
través de la llum

IL·LUMINACIÓ

1

5 6

87

2 3

4

Sí, nosaltres anem més enllà. La llum és important,  
i serveix per alguna cosa més que il·luminar. És la peça 
clau per a definir el nostre lifestyle. Tu tries. Ets dels que 
prefereixes llum íntima o que sembli que el dia mai acabi?

Aplic Olimpia - 58€
Aplic Pryia - 68€
Làmpada de sostre Sirina - 69€
Làmpada de peu Olimpia - 135€
Aplic Aridea - 68€
Làmpada Sisina - 89€
Làmpada Orbital - 159€
Làmpada Arilia - 66€

1
2
3
4
5
6
7
8Més a: KaveHome.com/Illuminacio

IL·LUMINACIÓ

Mòdul Compo - 837€
Safata gran Compo - 111€ 

Làmpada de sobretaula Phant - 123€

SWIFT 
ON DESIGN 
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Cadira Minna - 89€ 
Taula Full Argo - 259€
Gerro Astera - desde 12€

MENJADOR

UP TO THE TABLE!
MENJADOR

Sembla que se’ns ha oblidat el que és mantenir 
una conversa interessant amb els teus mentre 
gaudeixes d’un bon menjar. 

A Kave Home tenim cadires i taules per a crear 
menjadors amb els que estem segurs que el mòbil 
quedarà en un segon pla.

3 4

21

Taula Barcili - 409€
Cadira Olympia - 129€
Cadira Herrick - 136€
Taula extensible Milian - 509€

1
2
3
4

NO WIFIALLOWED
Més a: KaveHome.com/Cadires - KaveHome.com/Taules
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21

Taules porcellàniques  
a prova de tot

PORCELLÀNICS

Comencem amb la col·lecció Argo. Aquest model està compost de sobre 
porcellànic i potes d’acer amb efecte fusta, dos materials que destaquen 
per la seva elegància. Un disseny amb molta personalitat. El sobre pot tenir 
un acabat en Iron Moss i un suport de vidre. La seva estructura donarà un toc 
molt innovador al teu menjador, ja que les potes semblen estar entrellaçades. 
Believe us!

Resistent  
al ratllat

Fàcil de  
netejar

Manté el seu color  
davant els raigs UV

 Resistent a les taques i 
impermeable

Suporta les  
temperatures extremes

Resistent  
a qualsevol impacte

Les propietats del porcellànic.

Tenim més de 60 productes fets amb aquest material.

Taula auxiliar Rewena - 99€
Taula Argo - 999€

1
2

Més a: KaveHome.com/Porcellanic

Presumeix de la teva taula pel seu 
disseny i per la resistència dels seus 
materials. Els sobres porcellànics, 
made in Europe, estàn fets en gran 
part amb matèries reciclades.

Una peça atemporal amb infinits 
models i acabats perquè trobis 
la teva. What’s yours?

SÓN 
INDESTRUC-

TIBLES!!
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CUINA

Rellotge de paret Noala - 33€ 
Rellotge de paret Siddy - 18€
Tamboret Madona - 39€

MORE THAN FOOD
CUINA

Anem a prendre alguna cosa! El dress code?  
En pijama si vols. I és que no fa falta anar-se’n 
molt lluny per a sentir-te com si estiguessis 
en un autèntic cocktail bar. 

La teva cuina té moltes possibilitats, treu-li 
el màxim partit i gaudeix-la ja sigui cuinant, 
menjant o divertint-te en bona companyia.

4 5

2

6

31

CHEERS!

Cadira Quinby - 69€
Taula de marbre Bulacan - 29€
Rellotge de paret Bitia - 29€
Caixa Clarence - 8€
Set Bransc - 29€
Taula Coline - 395€

1
2
3
4
5
6

Més a: KaveHome.com/Decoracio 
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EL BANYS DEL REGNE
BANY

Kuveni era una deessa mitològica que vivia a Sri Lanka. I què millor que 
transportar-te cada matí a paisatges exòtics que amb la nostra col·lecció 
de mobles de bany Kuveni que destaca per ser de fusta de teca natual 
tractada amb oli impermeable altament resistent a l’aigua i al vapor 
de les dutxes calentetes. Prepara’t cada dia amb el poder de la divinitat 
per a lluitar contra les matinades dels dilluns.

4

3

1 2

Reposapeus Nell- 97€ 
Dispensador Thurmont- 13€

Mirall Marelli - 45€
Suculenta Zelena - 10€
Test Denpasar - 54€
Set Mast - 109€

1
2
3
4

Bath
victim

Més a: KaveHome.com/Bany

BANY

Mirall Polke - 187€ 
Moble de bany Kuveni - 279€
Catifa de bany Miekki- 19€
Tovallola Miekk  - 10€
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DORMITORI

Capçal Wing - 185€ 
Taula de nit Balia - 178€
Aplic Kyara - 69€
Manta Chemps - 21€

HOME IS WHERE 
YOUR BED IS

DORMITORI

El que necessites és un dormitori que, 
a més d’adaptar-se a la teva forma de dormir, 
s’adapti també al teu ritme de vida. No et 
conformis amb menys! Aconsegueix el nirvana 
del somni amb la nostra selecció de descans

4

1

5

32

Més a: KaveHome.com/Descans

Làmpada de sobretaula Vonne - 54€
Quadre Randie - 53€
Gerro Andy- 16€
Taula de nit Kyoko - 229€
Base alta Nikos - 274€

1
2
3
4
5

Zzzz...
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Kave Stories
El que va començar com una petita botiga 
de matalassos i sofàs llit s’ha convertit, 
37 anys després, en un projecte internacional 
que arriba ja a més de 75 països. I això només 
ocorre quan el que es fa, es fa amb passió.

Sabem que la clau està en els detalls i per 
això seguim acuradament tot el procés de 
disseny del nostre producte. El nostre objectiu? 
Apropar un disseny de qualitat a tothom 
amb un servei impecable.

FURNITUREVICTIM I ja van tres! La nostra primera botiga física 
va ser a Barcelona, la segona a Vigo i per fi, 
aterrem a la capital, Madrid. Totes elles giren 
entorn a un concepte mediterrani, unint el verd 
i natural amb elements propis de la marca. 

Mediterranean
Soul

Francesc Julià, fundador de la marca, 
creu amb la dedicació, la precisió 
i la cura pel disseny, la qualitat i els 
sistemes de fabricació. 

Valors que estan presents tant 
en l’equip humà de Kave Home 
com en els nostres partners. 
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#KaveProjects
Deixa’t assessorar pel nostre equip d’interioristes i arquitectes.
No t’acabes de decidir? Segur que l’ampli mostrari de materials 

que tenim a la botiga t’ajudrà a donar en el clau 
per a crear l’espai dels teus somnis.

T’oferim assessorament d’una, dos, o tres estades, 
fins i tot de tota la teva casa. It’s up to you!

Only in 

Kave Stores 
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#KaveHome

FOLLOW US

Don’t
be shy!
Inspira’t amb les cases de la nostra #KaveCrew.

Comparteix

Escaneja aquest pincode amb l’app de 
Pinterest i descobreix tots els nostres boards.

@virginia.stablum @decoestilo12 @jonanwiergo

@mumandhome_

@thehangingplants

@homearchilab

@pastelcrib

@bedr.apartments@inlau @egueyseta

900 897 980   ·   cliente@kavehome.com  ·  661 840 702

SAYONARA 
BABY!
Ens trobaràs a faltar? Don’t worry!  

Podem continuar parlant pel xat, telèfon o WhatsApp. 
Tu decideixes. Tenim un servei tan personalitzat que igual 

t’acabem donant alguns consells sobre com superar  
la depressió postvacacional.

Kave M
agazine N

º4
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AW19, chairs,
velvet, sofas, pink, 
flowers, armchairs, 
beauty, renew, 
lamps, decor, 
wood, autumn.

Barcelona Store

Dl-Ds: 10h a 21h
diagonal@kavehome.com
Avinguda Diagonal, 488
08006 Barcelona

Vigo Store

Dl-Ds: 10h a 21h
vigo@kavehome.com
Rúa de Rosalía de Castro, 16
36201 Vigo

Madrid Store

Dl-Ds: 10h a 21h
Dg: 12h a 21h
hermosilla@kavehome.com
C/Hermosilla, 13
28001 Madrid

See you 
later alligator!


