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IT’S TIME TO 
PLAY OUTSIDE! 

Amb l’arribada del bon temps, ens agrada passar més estona fora de 
casa, i si és un exterior molt millor. Per això, et presentem el que la teva 

terrassa, jardí o balcó estava esperant. I per descomptat, tu també.

A més, Artisan Imperfection és la nova col·lecció SS20 de Kave Home, 
on l’artesania és la protagonista i està present en cadascuna de les peces 

imperfectes que la compon, totalment fetes a mà, of course! 
Aquesta temporada l’equip de Kave Trends, conscienciats 
per la sostenibilitat, aposta pels materials nobles i ECO, 

utilitzant tècniques artesanals per a dissenyar-les.

Kave M
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Catifa Rodhe Ø100cm - 59€ 
Butaca Simja - 329€
Taula auxiliar Simja 47x47cm - 179€
Funda coixí Nedra 45x45cm - 19€
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El bon temps ha arribat per a quedar-se 
i què millor que començar fora de casa.

Artisan Imperfection ha arribat per 
a quedar-se. L’imperfecte es posa 
en valor perquè està fet amb les 
mans i, en definitiva, ho fa únic i ens 
ensenya les imperfeccions com una 
cosa bonica. En aquesta col·lecció, la 
qualitat, la durabilitat, la sostenibilitat 
i el disseny fan que aquestes peces 
s’hagin fet en tallers sota tècniques 
tradicionals. Volem formar part de la 
teva casa, però de manera responsable 
i sent conscients del que veritablement 
val la pena.

Descobreix la paleta de colors de 
Artisan Imperfection, on els tons 
terres, com el terracota, predominen 
i són els principals. Els mostasses 
també ho estan i el negre segueix 
en tendència. A més, materials 
com la fusta, el cuir, la corda o l’ús 
de les fibres naturals són l’aposta 
en les peces que formen aquesta 
col·lecció. Per descomptat, utilitzat 
sota tècniques artesanals i totalment 
visibles com el trenat.

Un capvespre compartit, 
gaudir de les petites coses, 
de moments; que, si són 
amb els teus molt millor, 
perquè això és el que 
de debò suma. 
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Bol Bintou - 29€ 

Butaca Calixta - 269€ 

Moble TV Nalu - 469€ 

Mirall Takashi - 59€ Canelobre Philana - 15€ 

Cadira Lin - 145€ 

Quadre Padia - 45€ 

Set Djene de 4 posagots - 9€ 

A les fibres naturals els encanta estar 
a casa, sobretot si és la teva! Per això, 
les col·leccions que dissenyem estan 
pensades perquè puguis gaudir-les com 
les peces principals del teu saló. Amb el 
seu disseny desenfadat, crea un ambient 
de relax per a aquesta temporada, 
aquest que ens agrada tant i que està 
envoltat de verd. Gaudeix del natural 
sense sortir de casa.

Butaca Lin - 289€ 
Sofà Lin 2 places - 499€

Funda coixí Marietou - 9€
Taula de centre Jeanette - 289€

Nature State
SALÓ
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Cadira Orie - 125€ Taula Jeanette Ø120cm - 596€ Panell mural Salome - 125€ Set Azalea 2 individuals - 22€ 

El teu menjador necessita una taula 
amb molta personalitat. Descobreix 
la col·lecció Jeanette i aposta per les 
noves incorporacions com les de fusta 
massissa de mindi amb acabat en negre, 
deixant veure les vetes que fan exclusiva 
cada taula. A més, el peu té un original 
disseny de peces fetes amb el mateix 
tipus de fusta i acabat, col·locades una 

a una. La fusta té el certificat FLEGT, 
per la qual cosa també és ecofriendly, 
ja que ve d’una tala responsable i 
boscos sostenibles. Una peça única i 
autèntica com tu.

Tu decideixes si la peça central del teu 
saló passa al costat fosc, per a crear un 
ambient black lover, o deixes que la fusta 

es mostri natural com la vida mateixa. 
Tens diferents models i grandàries per 
a triar, segons el que necessitis. I, com 
pensem en tot, també tens la taula 
auxiliar i la taula de centre a joc!

Paravent Avaline - 289€ 
Cadira Fantine - 159€
Catifa Sybil 160x230cm - 219€

+ mides

Moments 
compartits

MENJADOR

Taula de servir Djene - 19€ 
Plat de postres Vreni - 6€
Set Fer de 16 coberts - 65€
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Tècniques artesanals 
i materials com la fusta, 
el cuir, la corda o l’ús de les 
fi bres naturals són l’essència 
d’aquesta col·lecció.

Mirall Takashi - 59€ 
Butaca Shami - 265€
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El team fusta i corda ara també entra 
a la teva habitació. El capçal Shami té 
l’estructura de fusta massissa d’acàcia 
natural, a més, el frontal està fet amb 
corda de cotó, formant un mural 
trenat a mà de línies rectes. Obre les 

portes al disseny amb el capçal, la 
tauleta de nit i el banc de la col·lecció 
Shami. Ah! També tenim la teva nova 
millor companya de lectura, la butaca 
de disseny Shami va a joc amb la 
resta de la col·lecció.

Capçal Shami - 299€
Tauleta de nit Shami - 195€

Catifa Takashi Ø150cm - 79€
Làmpada de sostre Shianne - 129€

Funda coixí Maelina - 22€ 

Quadre Djarra - 55€ 

Taula auxiliar Jeanette - 239€ 

Safata Malika - 19€ 

Dreaming 
in black

DORMITORI

Butaca Shami - 265€

Banc Shami - 209€
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Tauleta de nit Nalu - 165€ Làmpada Shifra - 129€ Macetero Oriole - 139€ Funda coixí Maelina - 22€ 

El cuir s’instal·la en la teva habitació 
i t’encantarà! Sigui com sigui l’estil 
de la teva habitació, el capçal Rachell 
és perfecte. A més de donar-li un toc 
de caràcter als teus interiors amb un 
look renovat del mid century, és el 
material perfecte per a combinar amb 
fusta i metall en una casa que marqui 

tendència. Si t’ha agradat el cuir 
per a la teva habitació, acompanya 
el capçal Rachell amb la col·lecció 
Calixta per a un perfect match. 
Llança’t a la tendència del moment 
i presumeix de peces que només 
afegiran caràcter i personalitat al teu 
dormitori.

Banc Calixta - 329€
Funda coixí Maelina 60x60cm - 26€

Tassa Vreni - 4€
Cadira Calixta - 209€

Capçal Rachell - 355€
Mirall Rumer - 65€

Tovalloler Marge - 69€

DORMITORI

Un espai 
per a somiar
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Sofà Branzie 3 places 180cm - 949€
Butaca Branzie - 519€

Funda coixí Berharnu 45x45cm - 9€
Catifa Rodhe Ø100cm - 59€

Puf Nedra - 94€

NEW COLLECTION
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Welcome
Outdoor
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Ens veiem fora! Sona bé, veritat? Aquesta serà 
la teva frase preferida quan descobreixis les noves 
peces de la col·lecció exterior.

Les corbes de la butaca Branzie estan inspirades 
en les ones del mar, que bressolen un vaixell 
on descansar, relaxar-se i compartir. Un disseny 
que busca trencar amb la geometria.
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Per a crear l’estructura 
de les peces, s’han utilitzat 
tècniques d’ebenisteria 
manuals, com el corbat 
de fusta al vapor. El seient, 
de la cadira i el tamboret, 
està trenat a mà combinant 
corda rodona i plana, per a un 
lligat més uniforme i estable.

Una col·lecció creada 
per a persones Kave.

Cadira Sheryl - 169€ Taula auxiliar Sheryl - 359€ Tamboret Sheryl - 206€ Taula Sheryl - 319€ 

+ mides + mides + mides

DESIGN IN HOUSE
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Per a crear l’estructura 
de les peces, s’han utilitzat 
tècniques d’ebenisteria 
manuals, com el corbat 
de fusta al vapor. El seient, 
de la cadira i el tamboret, 
està trenat a mà combinant 
corda rodona i plana, per a un 
lligat més uniforme i estable.

Una col·lecció creada 
per a persones Kave.

Cadira Sheryl - 169€ Taula auxiliar Sheryl - 359€ Tamboret Sheryl - 206€ Taula Sheryl - 319€ 

+ mides + mides + mides

DESIGN IN HOUSE

DESIGN 
IN HOUSE
CARLOS
GUIJARRO

La col·lecció Sheryl va sorgir amb la 
idea de crear una selecció de peces 
molt orgàniques i versàtils. Una creació 
amb el dissenyador Carlos Guijarro, 
on tot està pensat per a reflectir la 
teva personalitat amb un disseny icònic.

DESIGN IN HOUSE

Més a: KaveHome.com/Mobles
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És hora de sortir!
Gaudeix aquesta primavera dels teus 
menjars en l’exterior amb la col·lecció 
d’outdoor. Una col·lecció pensada per 
a reflectir la teva personalitat amb un 
disseny icònic a la teva casa. Prepara 
el còctel que desitges i llueix els colors 
primaverals de les cadires.

La recepta perfecta
Sent la primavera amb les teves receptes 
fresques amb productes de temporada. 
Comparteix els bons moments amb la teva 
gent i oblida els dies durs de treball. 
It’s your time.

Més a: KaveHome.com/Exterior

Set Naimi de 2 plats - 45€ Taula Yukari - 189€ Cadira Yukari - 149€ Ocell decoratiu Wynne - 15€ 

Set Samay de 4 tovallons - 22€ 
Plat de postres Vreni - 6€

Tamboret Sheryl - 206€

+ mides + mides

Lets eat 
outside

Exterior Cadira Sheryl - 169€
Taula Sheryl 90x90cm - 319€



-  24  - -  25  -

Ka
ve

 M
ag

az
in

e 
N

º6
Kave M

agazine N
º6

Shop now at

CRAZY
FAST

DELIVERY
Més de 250.000 productes en estoc perquè puguis rebre 
la teva comanda en 48h. A Kave Home trobaràs una gran 
varietat de mobles i decoració de qualitat amb les últimes 

tendències perquè la teva casa sigui única.
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Cadira Simja - 239€
Taula Simja 160x94cm - 729€

See you 
outside!

Cadira Yanet - 109€ 

Cadira Quinn - 69€ 

Taula Tella Ø90cm - 209€ 

Taula Shanelle Ø120cm - 399€ 

A la barra de la cuina o a la terrassa?
Tu decideixes on prendre’t el vermut 
aquest diumenge. 

Afegeix color als teus menjars amb els nous 
individuals i tovallons. Seran els teus nous 
aliats per a crear ambients plens de vida 
i personalitat.

Plat de postres Nausica - 6€
Set Crisps de 16 coberts - 55€

Exterior



NEW COLLECTIONNEW COLLECTION
S

S
20

  O
U

TD
O

O
R

S
S

20
  O

U
TD

O
O

R

-  28  - -  29  -

Take care
of me 

Tractaments

Els productes de col·lecció Sterina són els que 
estaves esperant per a la cura i manteniment. 
Són els imprescindibles si vols que els teus 
mobles de fusta massissa o els teixits de la 
teva casa continuïn lluint com el primer dia. 
Hem creat aquests productes perquè estiguin 
completament nets i protegits, amb un 
manteniment ecosafe i antitòxic.

Netejador de teixits
Sterina - 12€ 

Netejador de fusta 
Sterina - 12€ 

Protector de teixits 
Sterina - 19€ 

Protector de fusta 
Sterina - 19€ 

Fàcil d’usar

Allarga la vida
del producte

100% Eco Safe

Base 100% a l’aigua
i antitòxic

En tan sols
dos passos

Manté el color
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Tens una cantonada? Converteix-la en 
el racó més cool amb un sofà raconer. 
Si vols donar-li un toc chill i desenfadat 
a la teva terrassa, tenim moltes 
opcions perquè el teu sofà raconer sigui 
la peça top en qualsevol estada. El sofà 
Pascale és el que buscaves, una peça 
que encaixa en qualsevol lloc, a més 
el braç del sofà el pots posar al costat 
esquerre o dret. Up to you! Prenguin 
seient, el millor està per arribar.

Set Viridis de 4 butaques i 2 taules - 999€ 

Set Kwanti de 2 tests - 95€ 

Set Pascale de sofà, chaise longue i taula de centre - 1.179€ 

Set Zalika de sofà raconer de 5 places i taula - 1.299€ Funda coixí Ekene - 9€ 

Sofà Pascale 2 places 161cm - 539€
Funda coixí Nedra - 19€

Més a: KaveHome.com/Exterior

Around
the corner

Chaise longue Pascale - 509€
Taula auxiliar Pascale 90x50cm - 189€
Taula de centre Pascale 90x90cm - 159€

Exterior
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Sofà Samanta 2 places 133cm - 489€
Butaca Samanta - 249€
Catifa Rodhe Ø100cm - 59€
Coixí Nedra 45x45cm - 19€

What will 
you choose?
És el moment de triar un sofà per al teu exterior! 
Si vols donar-li un toc chill, desenfadat o natural 
a la teva terrassa, aquí tenim els sofàs més tops 
per a aquesta temporada.

Funda coixí Berharnu - 9€ 

Set Sumie de sofà i 2 butaques - 619€ 

Puf Nedra - 94€ 

Exterior

Més a: KaveHome.com/Exterior
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Set Girola de 2 coberts per a amanida - 29€ 
Bowl Yanila petit - 36€
Taula de servir Aya - 39€

1
2
3

1

3

2
Porta utensilis de cuina Yanila - 35€ 

Espàtula de cuina Yanila - 7€

Chloé Sucrée (@beingbiotiful) és 
la fundadora del blog de menjar 
saludable Being Biotiful, una 
mare emprenedora amb milers 
de seguidors en les seves xarxes 
que ha revolucionat el món del 
menjar healthy. Un dels seus 
somnis era poder obrir un espai 
on poder preparar menjars 100% 
de temporada i vegetarianes. I és 
així com neix Le Biotiful Pot, un 
bonic espai on comparteixen la 
seva passió i preparen menjars 
vegetarians. Entrem?

Le Biotiful Pot neix fa un any, 
quan la Chloé coneix a la Katie, 
la seva amiga i companya en 
aquest projecte, des del moment 
zero tenien molt clar que volien 
fer alguna cosa juntes. Defineixen 
el seu estil com a simple, còmode 
i molt pràctic. Així com té molt 
sentit per a elles usar ingredients 
de qualitat, orgànics i de 
temporada, també Ens veiem 
fora! Sona bé, veritat? Aquesta 
serà la teva frase preferida quan 
descobreixis les noves peces de 

la col·lecció exterior. materials 
nobles, naturals i sostenibles per 
al seu nou espai.
Els seus materials favorits:              
el marbre, la fusta i el ciment.

La taula de fusta massissa 
Aya és un must per a la seva 
cuina. Per a la Chloé i la Katie és 
imprescindible tenir una bona 
taula de fusta per a trossejar, 
picar o presentar els seus plats.

Si parlem de colors, veiem que 
també juguen un gran paper 
en la decoració. Elles opten per 
colors que transmeten calma. El 
nou bol Zain color verd és 100% 
de ceràmica i amb un disseny 
de formes irregulars. El verd 
mint és un color que combina 
perfectament amb tons blancs 
i productes naturals, així que no 
podien triar millor opció.

El mobiliari que t’envolta també 
és molt important, ja que no hi ha 
res millor que sentir-te còmode 
per a gaudir d’un bon menjar.    

Per al seu espai tenien molt clar 
que els mobles havien de ser de 
fusta i combinar-los amb colors 
clars.
El tamboret Nolite compta 
amb un disseny simple i formes 
arrodonides. El seu entapissat 
mostassa aporta l’elegància 
que busquen. Aquí tenen el clar 
exemple que “menys és més”.
La cadira Tressia, de fusta 
massissa de cautxú, ha estat la 
triada per a envoltar la taula.       
A més s’han atrevit a combinar 
diferents models de cadires: la 
cadira Tressia i la cadira Nina és 
el match perfecte per a aquest 
espai. Quan la Chloé va veure la 
cadira Nina va saber que havia 
d’estar en Le Biotiful Pot. Per a 
ella és la peça més top.

Si t’ha agradat la decoració             
i els mobles que han triat per a 
aquest projecte, inspira’t amb 
la nova selecció d’accessoris 
de cuina.
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#InTheKaveOf
Chloé Sucrée

Llegir més a: KaveHome.com/MagazineCAT

Taula de servir Serilda - 19€ 
Bol Naara - 7€
Set 2 bols Callhan - 15€
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Got Rori - 5€
Got Yida gran - 5€

Got Keili - 5€

Seat at 
your table 

La nova col·lecció d’accessoris de cuina 
ve amb força per a ensenyar-te les peces 
que seran el primer pla de la teva cuina. 
Perquè la teva taula llueixi com la dels 
restaurants necessites els nostres dissenys.

Els plats i gots de cristall són un clàssic. 
De diferents colors podràs triar entre els 
que més t’agradin i combinar-los com vulguis. 
El toc final el deixem per als nous individuals 
i els tovallons, tria els que millor encaixin 
amb el teu estil.

Cuina

Got Sheli - 5€ Gerro Rori - 15€ Set Samay de 4 tovallons - 22€ Set Crisps 16 coberts - 39€ 

Gerro Nausica - 19€
Got Nausica gran - 5€
Plat Nausica - 9€

Got Yida petit - 5€
Plat de postres Yida - 6€
Set Samay de 4 estovalles individuals - 25€
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Sabies que tenim una col·lecció de plats 100% 
ceràmica? Vesteix la teva taula amb aquesta 
col·lecció perquè sigui la protagonista. A més, 
cada peça és diferent, ja que s’han fet a partir 
d’un esmaltat manual. Petits detalls que faran 
de les teves menjades records especials.

Les taules de tallar s’han convertit en un must 
de la cuina. Per a donar amb el toc final, 
serveix els teus plats amb les noves taules 
de fusta d’acàcia.

Si el menjar és un dels grans plaers de la vida, 
per què no fer-ho en condicions? Tria entre 
un dels nostres sets, amb diferents acabats, 
i acompanya’ls amb els coberts d’amanida, 
de pastís i la coberteria completa a joc. 
A partir d’ara, les teves receptes més top 
aniran acompanyades amb el millor dels estils.

Tassa Odile - 4€ 

Set Khee de 2 coberts- 29€ 

Safata Odaia - 15€ 

Bol irregular Odile - 8€ 

Plat de postres Odile - 9€
Set Samay de 4 tovallons - 22€ 

Taula de servir Salma - 15€
Set Samay de 4 estovalles 

individuals - 25€

Més a: KaveHome.com/Accessoris-Cuina

Accessoris cool
Cuina

Bol irregular Zain - 8€
Plat pla Vreni - 9€
Tassa de cafè amb plat Vreni - 3€
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I ja van tres! La nostra primera botiga física 
va ser a Barcelona, la segona a Vigo 
i la tercera Madrid. I la veritat és que el ritme 
no para, molt aviat ens veiem a Màlaga. 
Totes les nostres botigues giren entorn 
a un concepte mediterrani, unint el verd 
i natural amb elements propis de la marca. 
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.

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
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#KaveStyle
Tria amb nosaltres els mobles i la decoració 

més trendy per a la teva casa.

T’oferim assessorament d’una, dues, 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 taulers.

@jessmodasic @celcuervo @lamodeaixoise

@leshomesjolies

@robysushi

@nadiapoolen

@lescolonnesdesarah

@villameliefste@dounedeco @raquel22.b

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

SAYONARA 
BABY!

Ens trobaràs a faltar? Don’t worry! Podem continuar 
parlant per xat, telèfon o whatsapp. Tu decideixes. 

Tenim un servei tan personalitzat que igual t’acabem 
donant algunes receptes per a les teves celebracions 

a casa aquesta primavera.

Kave M
agazine N

º6
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SS20, chairs, Spring,
outdoor, sofas, Summer,
natural, tables, cushions,
garden, wood, decor, 
handmade, terracota.

Barcelona Store

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

Vigo Store

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

Madrid Store

Dill-Dis: 10h a 21h
Dom: 12h a 20h
hermosilla@kavehome.com
Calle Hermosilla, 13
28001 Madrid

See you 
later alligator!




