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IT’S TIME TO 
RECHARGE!

Amb l’arribada del fred i de la nit és inevitable passar més hores a casa, 
l’excusa perfecta per a recloure’ns en ella i recarregar-nos d’energia.

Call it Magic és la segona càpsula de la col·lecció AW19 de Kave Home 
formada per elements que ens emboliquen per a acabar de completar 

una experiència sensorial, personal i subjectiva.
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Làmpada de sobretaula Manz - 106€
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Call it 
Magic

AW19

Celebrem la foscor de l’hivern, un moment 
màgic d’introspecció i reflexió personal.

El reflex de les llums, els minerals misteriosos 
i les textures planetàries han estat els elements 
inspiradors per a crear aquesta col·lecció.
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Ascendim a un món governat pels planetes. 
La presència de tons foscos de temporades 
anteriors es fa més present i profunda 
generant una nova direcció més madura.

Colors pròxims al negre amb una sofisticada 
i vellutada textura cobren protagonisme 
per a crear ambients onírics.

Look up 
at the sky

Butaca Gamer - 299€ 
Reposapeus Oda - 77€ 
Funda de coixí Cerise - 9€

Sofà Tanya - 799€
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Gerro Aureline gran - 13€ 
Gerro Aureline petit - 10€
Quadre Whish - 43€

Les pedres precioses són la millor expressió de l’ànima, una mirada 
cap a l’interior i l’espiritualitat. A través de pedres com les àgates 
s’aconsegueix la unió d’un mateix amb allò més transcendental. 
La varietat de tons, les aigües i acabats naturals i incontrolables 
fan que es guanyin un lloc especial a la nostra casa.

Keep calm and

Quadre Whish - 43€ 
Funda de coixí Jaylene - 8€

hold a crystal
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Magnificient

iridescent
Taula auxiliar Naima - 133€ 

L’aurora boreal està reflectida en les nostres peces 
amb l’efecte iridescent que causa un atractiu hipnòtic 
deixant veure com els seus colors pastel funcionen 
perfectament amb els metalls.

Gerro Synchrony Ø20 cm - 59€ 
Gerro Synchrony Ø32 cm - 66€
Gerro Aiad - 12€
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Làmpada de sostre Manz - 87€ 

Pensem en dissenys que capturin la llum i els colors 
que s’amaguen en el més fosc per a agregar 
una qualitat integrant i sensorial als interiors.

Light in darkness

Làmpada de peu Anina - 165€ 
Làmpada de sobretaula Amina - 48€
Aplic Amina - 53€
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Existeix també un Nadal íntim en què 
la introspecció és clau per a un coneixement 
més profund d’un mateix.

A personal 
Christmas
Cadira Runnie - 171€ 
Taula extensible Milian 140 (220) x 90 cm - 529€

Cadira Yvette - 199€ 
Candeler Llaksa - 13€

Làmpada de peu Anina - 165€



-  16  - -  17  -

Ca
ll 

it 
M

ag
ic Call it M

agic
AW19 / COLLECTION AW19 / COLLECTION

Pack Xanthe de 2 penjolls decoratius - 9€ 
Set Yukii de 3 penjolls decoratius - 9€
Candeler Llaksa - 7€

Entrenar la nostra ànima per a potenciar-la 
és tan important com entrenar el nostre cos. 
Una neteja interior de les càrregues i l’estrès 
acumulats durant l’any.

Train
your soul

Pack Yaiti de 2 penjolls decoratius - 9€
Set Wendy de 3 boles decoratives - 9€
Pack Yaiti de 2 penjolls decoratius - 14€
Bola decorativa Astrea - 2€
Pack Xanthe de 2 penjolls decoratius - 9€
Gerro Aldara - 28€
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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 procès 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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CRAZY
FAST

DELIVERY
Més de 250.000 productes en estoc 

perquè puguis rebre la teva comanda en 48h.

Shop now at
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#InTheKaveOf
Conrad i Maria

Llegir més a: KaveHome.com/MagazineCAT

Làmpada de peu Iguazu - 170€ 
Taula extensible Briva 180 (230) x 90 cm - 1.019€
Cadira Yaren - 56€

Conrad Roset (@conradroset) i 
Maria Diamantes (@mariadia-
mantes) són una jove parella 
d’artistes. Ell, és un dels il·lus-
tradors amb més renom de 
l’actualitat, les seves obres han 
estat exposades en museus 
i galeries de tot el món. Ella, 
dissenyadora gràfica i il·lus-
tradora basada en la ciutat 
de Barcelona. La parella va 
decidir deixar enrere l’estudi 
on passaven les hores per a 
mudar-se i convertir el seu pis 
en el seu nou refugi. Disseny i 
tendència, aquesta és la combi-
nació que han triat.

El protagonista de la seva nova 
casa és un gran finestral per 
on la inspiració entra sola. Per 
a la parella, els espais oberts 
i lluminosos són molt impor-
tants ja que és en el context 
on treballen i passen les hores. 
Una taula extensible i robusta 
era just el que necessitaven en 

aquest espai de creació. La taula 
Briva de fusta de roure és una 
peça ideal on poden treballar, fer 
reunions i menjar. Tot això en un 
sol espai.

L’aparador i la prestatgeria 
Palmia són dues peces de línies 
rectes i fines que segueixen la 
tendència d’estructures a la vista. 
Una combinació que dóna el toc 
industrial que buscaven. Alguns 
dels accessoris que han triat 
per a decorar aquests racons 
són el gerro Amenna. Una peça 
de disseny feta amb dolomia i 
pintada en blanc amb un traç 
negre dibuixant les pestanyes 
d’un ull tancat. L’original gerro 
Andy pintat en rosa és una peça 
que tampoc podia faltar.

Un dels seus mobles preferits: 
El sofà Compo. Una peça molt 
versàtil amb diferents combi-
nacions que comptes amb una 
safata petita, una altra gran i 

un braç que es poden moure per a 
aprofitar al màxim aquesta peça.

Les dues butaques Gamer han 
estat amor a primera vista, un 
disseny que també s’inspira en 
la tendència de mostrar tota 
l’estructura a simple vista, una 
combinació que juntament 
amb el sofà afegeix al saló 
elegància i estil.

Làmpades versàtils com l’Olímpia 
i la Iguazu fan que l’atmosfera i la 
llum siguin ideals en tot moment. 
Sens dubte, llum no els faltarà. 
Els detalls finals els marquen els 
coixins Nahali, amb un estampat 
abstracte que sembla fet a mida 
per a la parella.

Si t’ha agradat la decoració i els 
mobles que han triat els joves 
artistes, aquí tens la selecció 
per a inspirar-te i fer del teu 
saló un estudi de disseny.

Aplic Olimpia - 58€ 
Funda de coixí Nahali - 9€
Sofà Compo 3 plaçes - 1.009€

1
2
3

1

3

2
Prestatgeria Palmia - 539€
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REBEDOR

Penja-robes Nalini - 114€ 
Mirall Natane - 137€

Prestatgeria Nazeli - 94€

Warm 
welcomeHI AGAIN!

REBEDOR

Per a entrades triomfals o sortides per la porta gran. 
Aquí estarà el rebedor de la teva casa per a donar-te 
la benvinguda o acomiadar-te tant en els millors com 
en els pitjors dies. Dóna-li un look concorde al teu estil 
amb el qual sempre estaràs desitjant tornar a casa.

6

4

21

53

Làmpada de sostre Analia - 14€ 
Planta artificial Zelena - 10€
Penja-robes Natane - 92€
Mirall prestatgeria Maiten - 77€
Làmpada de sobretaula Analia - 19€
Consola Sarah - 427€

1
2
3
4
5
6
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THE PLACE TO BE
SALÓ

Ja ho tens tot llest per a rebre el fred? 
Un sofà Kave Home serà la peça clau en el teu saló 
perquè plogui, troni o nevi tinguis el màxim confort. 
Aquesta temporada serem els culpables que 
no vulguis sortir de casa. Sorry not sorry.

Més a: KaveHome.com/Sofa

3

1

2

4 5

SOFA TIME
Quadre Wrigley - 54€ 
Sofà Meghan - 569€
Taula de centre Duilia - 176€
Gerro Bachar - 12€
Funda de coixí Wilma - 19€

1
2
3
4
5

SALÓ

Set Wilton de 3 miralls - 92€ 
Sofà Tanya - 799€

Catifa Dagna - 89€
Làmpada de sostre Anina - 54€
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MOBLES

Aparador Uxia - 706€ 
Taula Alaia - 589€
Banc Alaia - 299€

BE 
STRONG

Fustes 
sòlides

MOBLES

Per a nosaltres és molt important que els nostres 
productes tinguin la màxima qualitat amb un disseny 
impecable. És per això que utilitzem fustes naturals 
i massisses que, a més de duradores, fan que cada 
moble sigui únic. Com tu.

54

1 32

Làmpada de sostre Monica - 66€ 
Set Zuleika de 2 taules - 189€
Planta artificial Zelena - 7€
Cadira Mulder - 149€
Moble Tv Uxia - 567€

1
2
3
4
5

Més a: KaveHome.com/Mobles
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COMPARTIR ÉS VIURE
MENJADOR

3

6

2

4

5

1

Taula extensible Axis - 1.019€ 
Cadira Alve - 107€
Cadira Crof - 135€
Taula extensible Briva - 1.019€
Taula extensible Sterne - 1.249€
Cadira Khasumi - 79€

160 (220) cm + mides

+ mides 180 (230) x 90 cm

180 (230) cm

1
2
3
4
5
6

El menjador és la transició entre la cuina i el saló. 
Treu-li el màxim partit a aquest espai i usa’l també com 
a oficina improvisada o, simplement, per a fer una reunió 
informal amb amics. Tens una gran celebració a casa? 
Cap problema. Amb les nostres taules extensibles, 
en un obrir i tancar d’ulls, tindràs espai per a tots.

Més a: KaveHome.com/Cadires  KaveHome.com/Taules

MENJADOR

LET’S
SHARE!

Taula extensible Milian - 509€ 
Cadira Olympia - 129€

Set Calhan de 2 bols - 15€
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Només es necessiten uns coixins i alguna peça 
decorativa per a donar un aire totalment 
diferent a un interior. Que el teu saló i la teva 
habitació s’omplin de l’esperit nadalenc 
sol depèn de tu. 

Oh, verd 
Nadal...

Set Yukii de 3 penjolls decoratius - 9€ 
Set Corina de 3 penjolls decoratius - 10€

DECORACIÓ

Eco Christmas
DECORACIÓ

5

4

1 2 3

Ser respectuós amb el medi ambient sempre 
és un bon propòsit, fes que material 100% reciclable 
com el d’aquestes peces sigui el protagonista durant 
les festes. Ara sí, és a les teves mans fer el regal més 
original. Aprofita l’oportunitat per a celebrar 
un veritable Nadal eco.

Set Caroll de 3 penjolls decoratius - 6€ 
Set Felicita de 3 boles decoratives - 8€
Set Galia de 3 boles decoratives - 8€
Set Caroll de 3 penjolls decoratius - 8€
Garlanda Flinn - 24€

Set Wendy de 3 boles decoratives - 9€ 
Set Marily de 3 penjolls decoratius - 8€

1
2
3
4
5

Més a: KaveHome.com/Nadal
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ACCESSORIS COOL
CUINA

3

4

1

5

2

Ens encanta saber sobre els materials dels nostres mobles,
i millor si són per a la nostra cuina i volem que tu també 
els coneguis. Sabies que cada vegada que compres un moble 
de Kave Home fet de fusta massissa, t’emportes a casa una 
peça exclusiva? Sí, el que llegeixes, és una peça única perquè 
la fusta manté les seves imperfeccions més perfectes i fa 
que cadascuna sigui diferent. Un material així cal tractar-lo 
com es mereix per a treure el millor d’ell: amb les seves 
pròpies vetes i tonalitats.

Més a: KaveHome.com/Decoració

Wood touch

1
2
3
4
5

Taula de servir Ronli - 14€ 
Rellotge de paret Briar - 23€
Tamboret Faye - 99€
Caixa Indie - 15€
Set Yanila de 4 posagots - 24€

CUINA

Taula de servir Salimah - 16€ 
Taula de servir Zipa - 24€
Set Danisa de 2 coberts - 9€
Bol Breena - 36€
Làmpada de sostre Cristela - 24€
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MAGATZEMATGE

Prestatgeria Lesli - 89€
Mirall Polke - 139€

Set Maelle de 2 taules auxiliars - 99€
Tovallola Elna - des de 13€

3

1 2

TOT QUEDA A CASA
MAGATZEMATGE

Dóna un gust inexplicable al tenir-lo tot organitzat i trobar-ho 
a la primera. Les peces petites de magatzematge com a caixes, 
cistelles i prestatges ens ajuden a tenir la nostra casa ordenada 
i que tot es quedi en el seu lloc.

Més a: KaveHome.com/Mobles

Planta artificial Zelena - 10€ 
Tovallola Miekki - des de 10€
Prestatgeria State - 99€

Carret Kuri - 86€

1
2
3

PUT IN 
ORDER
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MISSIÓ RELAX
DORMITORI

El lloc dedicat a descansar: el teu dormitori. 
Un espai que cal decorar amb delicadesa, cura i especial 
atenció als detalls. Vols donar-li un toc exclusiu? 
Tria els nostres capçals de ratán. Super top!

Més a: KaveHome.com/Descans

3,2,1...ZzzzMirall Marco - 38€ 
Capçal Margaret - 199€
Tauleta de nit Delsie - 168€
Rellotge Pari - 15€
Planta artificial Zelena - 9€

1
2
3
4
5

DORMITORI

Capçal Lalita - 219€ 
Aplic Monteiro - 48€
Mirall Maela - 39€
Tauleta de nit Savoi - 139€
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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.

@barbarasnellenburg @laiaubiastudio @aldocomas

@thathomepage

@nieks_servies

@cynthiapuntnl

@meubelpartner.nl

@thuisbijmij@annapenello @bedr.apartments

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

º5
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AW19, chairs,
dark, sofas, black, 
magic, armchairs, 
Christmas, iridiscent, 
lamps, decor, gifts, 
winter.

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 20h
hermosilla@kavehome.com
Calle Hermosilla, 13
28001 Madrid

See you 
later alligator!


