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IT’S TIME TO 
ENJOY YOUR HOME! 

La importància d’estar bé a casa agafa el paper protagonista, 
i què millor que creant un espai anomenat llar amb mobles 

i decoració de disseny on sentir-se a gust, o millor dit molt a gust. 

Per a nosaltres, casa teva és el temple on gaudir de manera 
confortable les diferents estances i compartir moments amb els teus. 

On passar hores i més hores i no voler que s’acabin.

La teva casa és el teu propi santuari.
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Sofà llit Khina 105 cm pota de gall - 379€ 
Taula auxiliar Shirel Ø 38 cm verd - 89€ 
Taula auxiliar Yinan Ø 48 cm negre - 105€
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Cadira Surpik mostassa - 75€
Taula Batilde Ø 120 cm - 209€
Quadre Gelsina 50 x 50 cm de semicercle blau - 32€
Quadre Gelsina 50 x 50 cm rodona blau - 32€

Creative Happiness

Un menjador 
molt complet

Keep it simple, però no avorrit 

Aposta per espais oberts i juga amb la 
disposició dels mobles per delimitar cada zona. 
Una catifa o una prestatgeria t’ajudaran. 

Atreveix-te amb els colors i les formes 
geomètriques per donar-li vida i un toc personal 
al teu pis de disseny. 

El nostre tip? Combina colors neutres amb 
detalls de color. El mostassa mai passa de 
moda i segur que t’alegrarà els matins. 

Et presentem la nova cadira Surpik, gràcies 
al seu lleuger disseny serà la millor opció per 
a espais petits. A més, està disponible en tres 
colors. 

Triïs la que triïs, segur que combinarà perfectament 
amb la taula Batilde de fusta massissa de cautxú, 
amb tonalitats i vetes úniques.Més a: KaveHome.com/CreativeHappinessCAT

Taula Batilde - 209€ 

Planta artificial Palmera - 89€ 

Làmpada de sostre Tachi - 95€ 

Cadira Safina - 85€ 

Tassa de cafè Alahi - 7€ 

Got Fiorina rosa - 6€ 
Gerra Fiorina multicolor - 23€
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Creative Happiness

El sofà: El look 
del teu saló

Sofà Compo 3 places gris clar - des de 929€
Funda coixí Itri 45 x 45 cm - 15€

Làmpada de peu Ladi - 39€

El saló és el lloc de desconnexió per excel·lència, 
així que ha d’estar preparat per a l’ocasió. 
El sofà Compo s’adapta espacialment a cada 
moment gràcies als seus accessoris.

Més a: KaveHome.com/CreativeHappinessCAT

Aparador Shantay - 569€ Manta Itri - 45€ Prestatgeria Shantay - 269€ Set Elody de 3 gerros - 20€ 

Gerro Charlize blau - 9€ 
Gerro Charlize taronja - 9€

Taula de centre Oseye 94 x 64 cm - 239€ 
Catifa Bahiia 140 x 200 cm - 69€
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Creative Happiness

El temple 
per descansar
No renunciïs a un espai de relax per a tu. 
Cuida’t i mima’t com et mereixes. 
Tens un dormitori petit? No problem. 

Tria el llit Naomy amb estructura de metall i 
combina’l amb la nova tauleta de nit Shantay. 
Què no hi falti color! Això sí, fes-ho amb petits 
accessoris o tèxtils.

Mirall Mica - 9€ 

Catifa Magumi - 19€ 

Espelma Pure Berry - 14€ 

Tauleta de nit Shantay 40 x 50 cm - 149€ 
Mirall Romila 52 x 158,5 cm negre - 79€

Més a: KaveHome.com/CreativeHappinessCAT

La col·lecció Shantay està dedicada als 
industrial lovers, a més de ser ideal per 
a espais reduïts. Un disseny exclusiu de 
Kave Home fet in house on el metall 
és el protagonista. 

Queda’t amb la col·lecció sencera i que 
el disseny sigui present en totes les 
teves estades, des del rebedor fins 
a la teva pròpia habitació.

Llit Naomy 90 x 190 cm grafit - 249€ 
Joc de llit Lesly 135 x 190 cm de cotó - 99€
Funda coixí Natala 45 x 45 cm semicercle blau - 15€
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El sofà, el teu millor company
El sofà és una de les peces més 
importants de casa. Aquests dos sofàs 
de disseny atemporal són creació 
de l’Òscar Doll, dissenyador de l’equip 
de Kave Home. Tenir un bon sofà és un 
privilegi que et mereixes. Gaudeix-lo!

DESIGNED IN HOUSE

SOFÀS 
DE DISSENY 
IN HOUSE

Més a: KaveHome.com/Sofa

Sofà Galene - 1.669€ Sofà Noa - des de 999€Sofà Galene - des de 999€ Sofà Noa - des de 999€

DESIGNED IN HOUSE

GALENE NOAUn bon disseny per dins i per fora. Amb el 
sofà Galene, a més de tenir un extra confort 
gràcies al seu efecte plomissol, li fas un bé al 
planeta, ja que tot el seu farciment s’ha fet 
amb PET, plàstic reciclat recuperat del mar. 
Un disseny que pensa en verd.

La peça principal del teu saló és eco. El sofà 
Noa té un disseny que, a més d’oferir un confort 
amb el seu efecte plomissol, pensa en verd, ja 
que tot el seu entapissat s’ha fet 100% amb 
PET, plàstic reciclat recuperat del mar. Ideal per 
a tu i el medi ambient. Coixins de reposabraços 
no inclosos.
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The Comfort Zone

L’estil escandinau
arriba al teu saló

Moble TV Nadyria - 629€ 

Quadre Myrthe 50 x 70 cm gris - 46€ 
Funda coixí Clarice Ø 45 cm gris - 12€
Manta Clarice 70 x 100 cm gris - 12€

Tassa de cafè amb plat
Aratani blanc - 3€ 
Taula de centre Daheli
80 x 44 cm - 132€

Butaca Debra - 499€ Planta artificial Yucca - 25€ Prestatgeria Nadyria - 689€ 

Ets fan del less is more? Tenim els sofàs més 
còmodes amb línies rectes i colors neutres. 
Prepara’t perquè estàs a punt de descobrir 
el teu nou sofà.

Aquest sofà destaca pel seu confort i comoditat. 
Gràcies al seu teixit suau i agradable. El secret? 
El seu efecte plomissol que afegeix un extra de 
comoditat i l’opció d’anar amb chaise longue.

Més a: KaveHome.com/TheComfortZoneCAT

Sofà Galene de 3 places amb chaise longue dret beige 314 cm - des de 999€
Làmpada de peu Veleira - 189€

Catifa Shaiel 160 x 230 cm - 205€
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The Comfort Zone

L’estil natural
arriba al teu saló

Làmpada de peu Aleyla - 135€ 
Funda coixí Paulin 45 x 45 cm grana - 17€ 

Sofà Noa de 3 places beix amb potes acabat natural 230 cm - des de 999€ Làmpada de peu Alish - 135€ 

Mirall Vianela - 69€ 

Manta Shallow grana - 24€ 

Funda coixí Xayoxhira - 17€ 

Aquest sofà és sinònim de minimalisme. 
Una peça que aporta qualitat i personalitat, 
afavorint la lluminositat. El respatller i seient, 
a més de desenfundables, també tenen un 
farciment efecte plomissol que connecta amb 
el relax tan sols seure.

Aquesta tardor és el moment de fer un gran 
canvi al saló. Tria una col·lecció versàtil 
que combini amb qualsevol estil decoratiu. 

Una aposta segura: Els accessoris blancs 
i les fibres naturals.

Moble TV Lenon 200 x 55 cm - 679€ 
Quadre Gara 50 x 70 cm - 49€

Més a: KaveHome.com/TheComfortZoneCAT
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Una col·lecció exclusiva dissenyada per Carlos 
Guijarro per a Kave Home. Inspirada per ser 
el signe d’autenticitat de casa teva. 

Feta de roure i a Europa, compta amb 
un disseny únic que està present a cada 
centímetre d’aquests mobles. A més, la seva 
producció està basada en principis ètics 
i socials, i la fusta prové de boscos sostenibles 
i una tala controlada. 

Sigui com sigui casa teva, Lenon fa una 
distribució intel·ligent de l’espai gràcies a les 
seves dimensions amb les que alliberes superfície 
de l’estança i tens més lloc d’emmagatzematge.

Un refugi amb fusta sostenible.
Designed in house. La col·lecció Lenon.

Gerro Velia - 19€ 

Planta artificial Leonitis - 16€ 

Funda coixí Clarice - 12€ 

Aparador Lenon 152 x 86 cm - 899€ 
Làmpada de taula Aleyla - 59€
Quadre Bianey 50 x 30 cm - 24€

Més a: KaveHome.com/TheComfortZoneCAT

Welcome Home!

Rebedors

Penjador Natale - 35€
Puf Verenice Ø 40 cm - 59€
Mirall Yvaine 80,5 
x 180,5cm - 135€

Una entrada triomfal a casa teva és fonamental 
tant si tens convidats com per a tu mateix 
en el teu dia a dia. El rebedor és la teva carta 
de presentació, així que és un espai que ha de ser 
funcional, acollidor, pràctic i 100% el teu estil.

T’expliquem els 6 millors secrets:

Catifa Nam - 17€ Mirall Nerina - 85€ Taula auxiliar Shirel - 89€ Planta artificial Kalanchoe - 25€ 

1. Afegeix un mirall per donar més amplitud 
i sensació de profunditat a l’espai. 

 2. Inclou un moble auxiliar o un aparador. 

 3. Fes que la il·luminació sigui càlida, 
amb un llum de peu o de taula. 

 4. Una catifa a l’entrada és la peça perfecta, 
ja sigui de llana, cotó o de fibra, tu tries! 

 5. Complementa l’espai amb un penjador, 
un sabater o un banc. 

 6. Juga amb peces de decoració com 
quadres, plantes o gerros per donar-li 
el teu toc personal.

Més a: KaveHome.com/Rebedors
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The Comfort Zone

Escull l’estil 
minimalista per 
al teu menjador
Cada cop optem més per menjar i fer 
celebracions a casa. A Kave Home volem 
que el teu menjador sigui el teu nou restaurant 
preferit. Perquè sentir-te còmode és essencial 
per gaudir d’un bon àpat. Pren nota dels 
nostres imprescindibles!

Si el que busques és una taula que pugui 
amb tot, et presentem a Atminda, una taula 
extensible de sobre porcelànic. Per aconseguir 

un ambient minimalista i funcional, combina-ho 
amb accessoris de la mateixa tonalitat. 

Un encert segur? La cadira Adam de color gris. 
Si prefereixes una taula rodona, l’extensible 
Vashti, de vidre amb acabat setinat, 
serà la teva millor aliada.

Taula extensible Milian - 519€

Làmpada Vesta - 55€ 

Cadira Giulia - 99€ 

Funda de coixí Sagira - 15€ 

Més a: KaveHome.com/TheComfortZoneCAT

Taula extensible Atminda 160 (210) x 90 cm porcelànic -  1.119€ 
Aparador Nadyria 140 x 82 cm - 655€

Làmpara de sostre Spica - 69€
Cadira Adam gris clar - 109€
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The Comfort Zone

Estil natural 
per al teu menjador

Quadre Bianey 50 x 30 cm salmó - 24€
Quadre Bianey 50 x 30 cm blanc - 24€
Cadira Safina acabat fosc - 85€

Si ets dels qui els agrada els colors neutres i els 
materials naturals, la taula extensible Maryse 
amb xapa natural de roure o freixe i potes de 
fusta massissa de cautxú serà amor a primera 
vista. A més, és plegable per cada costat. 
La nostra proposta: Combina-ho amb les 
cadires Safina fetes amb materials reciclables.

Completa el teu menjador amb tamborets, 
bancs, catifes, llums, i molts accessoris.
Sigui quin sigui el teu estil crea un menjador 
de disseny i fes que cada dia sigui especial.

Làmpada de sostre Jellis - 45€ Cadira Selia - 85€ Taula extensible Maryse - 309€ 

Mirall Marelli  - 45€
Gerro Breena petit de vidre - 10€ 
Taula extensible Maryse 70 (120) x 75 cm - 309€

Quadre Bianey - 44€ 

Més a: KaveHome.com/TheComfortZoneCAT
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Nova Col.lecció AW20

Newstalgia

Làmpada de taula Carlisa - 79€
Moble TV Trixie 180 x 58 cm - 585€
Set Akemi de 2 taules de centre - 155€
Sofà Blok 2 places chaise longue
dret pana gris 240 cm - 1.229€

Més a: KaveHome.com/NewstalgiaCAT

Aquesta temporada, la nova col·lecció de Tardor - Hivern: 
Newstalgia, aposta per renovar peces de disseny i pel renaixament 
d’estils de tota la vida que tornen a estar en tendència, i que per 
descomptat, ens recorden i evoquen a un moment passat. A més, 
reinterpretem aquestes peces nostàlgiques per tornar a reviure 
allò que vam gaudir i fer-lo real de nou.

La teva casa és el teu propi santuari
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Nova Col.lecció Nova Col.lecció

El menjador vintage

Taules, cadires 
i molt més

Taula extensible Yodalia 130 (190) x 100 cm porcelànic - 1.259€
Làmpada de sostre Manz - 89€
Cadira Zahara de pana beix - 129€

Moble TV Trixie - 585€ Aparador Trixie - 699€ Funda coixí Celine - 9€ Butaca Gamer - 359€ 

Taules amb sobre porcelànic o de vidre, rodones 
o rectangulars, moltes d’elles amb opció 
extensible perquè mai està de més saber que 
podeu entrar uns quants més sense problema. 
Per a aquelles visites d’última hora o celebracions 
que et converteixen en el millor amfitrió.

Col.lecció Trixie: 

Vidre i acer, la parella perfecta per marcar 
tendència. Una col·lecció exclusiva, creada 
per Xavier Corcoy, on el disseny hi apareix en 
cadascuna de les seves parts. Les seves línies 
rectes, que es veuen fins al vidre texturitzat, 
creen un joc de llums i ombres donant un pas 
més en l’estil minimalista. Aposta per aquests 
mobles que, sens dubte, són el millor encert 
per aportar estil i originalitat en cadascuna 
de les teves estades.

Rellotge de sorra Jany - 12€ 
Rellotge de sorra Gerty - 14€ Aparador Trixie 160 x 81 cm - 599€ 

Més a: KaveHome.com/NewstalgiaCAT
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Nova Col.lecció Nova Col.lecció

El dormitori ideal

Per a visites 
exigents

Demostra que el teu sofà llit combina a la 
perfecció amb la decoració de casa teva. 

Aposta per una peça pràctica i de disseny, 
i sorprèn als teus convidats. 

Penjador de paret Vianela 41 x 10 cm - 14€ 
Quadre Annelise 50 x 30 cm avets - 22€
Joc de llit Ghia 130 x 200 cm de cotó - 65€

Més a: KaveHome.com/NewstalgiaCAT

Funda coixí Lindiwe - 15€ 

Catifa Orwen Ø 100 cm - 35€ 
Funda coixí Celine 30 x 50 cm - 9€
Sofà llit Khina 105 cm pota de gall - 379€

Tauleta de nit Trixie - 235€ Manta Clarice - 12€ Espelma Tartan Trend - 16€ 

El nostre nou sofà llit vesteix un dels 
estampats de moment: Pota de gall, 
un clàssic viu en plena tendència.
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Nova Col.lecció Nova Col.lecció

Butaques amb personalitat

La pana 
trepitja fort

Butaca Bobly pana rosa potes acabat wengué - 359€
Catifa Marivi 140 x 200 cm - 59€

Cadira Suanne - 105€Sofà raconer Blok - 2.039€ Catifa Shaiel - 205€ Taula Niut - 319€ 

Ja ho tens tot a punt per rebre el fred? Fes-nos 
cas, per al teu saló tria la pana. La xocolata 
calenta a les nits de peli i manta assegut a la teva 
butaca és un must per aquesta època de l’any. 

Crear un espai càlid i acollidor per gaudir 
d’aquests plaers és molt fàcil si la teva aliada 
és la pana. 

Ja sigui gruixuda o fina, de colors pastissos 
o de colors vius ... A Kave Home ho tenim tot 
perquè gaudeixis del màxim confort.

Funda coixí Wilma 45 x 45 cm pana rosa - 19€ 
Taula auxiliar Yinan Ø 48 cm negre - 105€

Més a: KaveHome.com/NewstalgiaCAT
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Garlanda Stelly - 11€ 

Garlanda Maille - 11€ 

Set Shirly - 34€ 

Canelobre Babirye gran - 10€ 

Temps per celebrar i compartir

Vesteix de festa 
casa teva
Si t’ha tocat ser l’amfitrió d’aquestes festes 
nadalenques, tenim els teus millors aliats. 
Decora la taula amb una de les tendències 
de l’any: El negre i el daurat. 

El negre és un color neutre però elegant que 
omplirà d’estil la teva taula. Tria la coberteria 
i els complements daurats per aconseguir 
la combinació perfecta.

Estrella lluminosa Nicoletta gran - 14€ 
Estrella lluminosa Nicoletta petita - 10€ 

Set Lite de 16 coberts - 65€ 

Més a: KaveHome.com/Nadal

Tassa de cafè amb plat Manami de ceràmica negre - 6€ 
Set Samay de 4 estovalles individuals gris - 25€
Set Nair de 2 canelobres - 10€
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Nova Col.lecció Nova Col.lecció

Accessoris sostenibles

Decoració 
nadalenca

Set White Soul d’ambientador en estics 
i espelma aromàtica - 26€ 

Set Cath de 6 boles - 16€ 

Àrbre de nadal Airina - 8€ 

Set Belalia de 3 estrelles penjants decoratives - 9€ 

Garnalda Yulia - 29€ 

Corona Lumisi - 8€ 

Set Chapmana - 18€ 

Set Alira de 6 penjants - 14€ 

Estrella penjant Vica - 9€ 

Set Desta de 4 boles - 16€ 

Detalls i complements irrepetibles faran 
que el Nadal a casa teva sigui el més 
especial. Perquè tu i els teus us mereixeu 
un espai únic i càlid. 

Que casa teva s’ompli de l’esperit 
nadalenc només depèn de tu. 

Fes que el material 100% reciclable, 
com el d’aquestes peces, sigui el protagonista 
durant les festes. Aprofita l’oportunitat 
per celebrar un veritable Nadal Eco.

Més a: KaveHome.com/Nadal
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#InTheKaveOf
Moderna de pueblo

Llegir més a: KaveHome.com/MagazineCAT
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Gerra Yida - 15€ 
Sofà Blok 2 places chaise longue esquerre rosa 240 cm - 1.229€
Taula de centre Palmia 110 x 55 cm - 285€

Funda coixí Natala - 15€ 
Cadira d’escriptori Melva gris - 119€
Escriptori Nadyria - 409€

1
2
3

1

2 3

Si ets fan de les vinyetes 
de Moderna de Pueblo                             
(@modernadepueblo) estàs de 
sort perquè avui descobriràs 
una nova faceta seva. Entrem 
a casa seva per conèixer el 
seu estil i les seves peces 
prefereides de Kave Home. 
Darrere de les seves divertides 
vinyetes s’amaga Raquel 
Córcoles, periodista, publicista 
i il·lustradora de còmics que 
dóna vida al seu alter ego, 
”Moderna de Pueblo””, en 
xarxes socials. Ens colem al seu 
pis de Madrid. 

Així és el saló de Moderna de 
Pueblo, amb una de les peces 
clau que no podia faltar: El sofà 
Blok. A més, amb chaise longue 
i de color rosa! Seguint un estil 
minimalista, però amb molt de 
caràcter, trobem la combinació 
de la taula de centre Palmia 
amb la taula auxiliar Línia. Una 
bona butaca és molt necessària 
per a ella, i la Meghan ha estat 
l’escollida. Es va atrevir amb 

el color mostassa i la veritat 
és que, amb l’acabat wengué 
de la fusta massissa de freixe, 
fa un match perfecte amb 
la taula de centre. I això no 
és tot, per afegir encara més 
color i personalitat a la sala, 
s’ha triat la catifa Anat per 
acabar de completar l’espai. De 
la mateixa manera que el sofà 
Blok, la catifa sembla feta a 
mida per aquest saló.

I és que la decoració i els detalls 
que ha triat ens encanten: 
gerros geomètrics, art a les 
parets, miralls fets a mà, coixins 
colorits, catifes sostenibles... 
i per a la casa d’una urbanita 
de poble, no pot faltar també 
el verd de les plantes. La seva 
peça preferida? El llum portàtil 
Ridley, ja que és una peça 
versàtil que la pots portar amb 
tu a qualsevol racó de la casa. 

Tenir un espai on poder trobar 
inspiració i sentir-se còmoda és 
molt important per a ella. Per al 

seu espai de creació ha escollit 
la cadira d’oficina Tangier, una 
peça molt versàtil i moderna 
que combina i s’integra amb els 
elements naturals del seu home 
office. 

A la Raquel li encanta fer quedades 
a casa, de manera que un altre 
moble indispensable per a ella 
és la taula de menjador per a 
poder rebre als seus convidats. 

El que fa tan singular la casa 
és la combinació i integració 
de diferents estils i colors en 
un mateix espai. Si a casa teva 
també tens espais oberts, has 
de saber que fixar-te en els 
detalls i combinar materials és 
molt important per aconseguir 
una harmonia visual. El seu 
secret perquè la cuina quedi 
integrada amb la resta de 
la casa ha estat col·locar 
elements funcionals com taules 
de tallar o de servir per decorar 
aquest espai. I tu? T’atreveixes 
a barrejar colors i estils.
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Cadira d’oficina Tangier gris - 115€ 
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El nostre compromís 
amb el planeta i les persones

Més a: KaveHome.com/KaveCaresCAT

Kave Cares és el nostre compromís amb 
el medi ambient i la societat, sent conscients 
i responsables amb el nostre entorn 
i les persones.

És per això que el nostre projecte Kave Cares 
engloba molts àmbits: els materials, 
la producció, els nostres proveïdors, l’empresa 
i les seves infraestructures, els dissenyadors, 
els projectes de responsabilitat social i molt més.

Francesc Julià, fundador de Julià Grup i Kave Home

“Volem que la consciència social i ecològica 
sigui una característica de la nostra marca 

i producte, com el disseny i la qualitat”

La sostenibilitat va molt 
més enllà del producte.

Si podem fer-ho millor, 
no ens conformarem només 
amb fer-ho bé. 
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Els nostres dissenyadors
Tant el nostre equip intern de dissenyadors com els dissenyadors 
externs amb els quals col·laborem, tenen cura fins a l’últim 
detall dels nostres mobles i decoració: des del primer esbós 
passant pels processos de desenvolupament i fabricació 
i arribant al producte final.

Inconformistes, creatius i amb molt talent.

La innovació en els processos i materials, la qualitat 
i la sostenibilitat són el punt de partida de qualsevol disseny. 
L’objectiu? Crear peces funcionals, duradores i al dia de les últimes 
tendències. Pensades per als qui busquen alguna cosa més.

Sí, nosaltres també hem nascut al Mediterrani per això els 
materials nobles i naturals són la base dels nostres productes. 
Vols saber més sobre els nostres dissenyadors i les seves 
col·leccions? Coneix a l’equip! Vine, te’ls presentem un a un.

Més a: KaveHome.com/Dissenyadors
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Mobles per a 
inconformistes 

com tu.
Som la marca de disseny de mobles i decoració que aposta 

per fer les coses diferents. Més de 250.000 productes en estoc 
perquè puguis tenir casa teva a l’última.

Descobreix més a: 
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Més a: Kavehome.com/KidsCAT

Llit evolutiu Maralis 70 x 140 cm de fusta massissa de freixe - 629€ 
Joc de llit Ghia 110 x 180 cm de cotó - 55€ 
Coixí lleó Prisca Ø 45 cm - 17€ 

Molt aviat, 
la col·lecció per als més petits

Estem treballant en la nova col·lecció de Kave 
Kids. Mobles i decoració de disseny ara també 
per als més petits de la casa.

Sota la pedagogia Montessori, hem dissenyat 
productes multifuncionals, evolutius i 
respectuosos amb el medi ambient que 
tenen l’objectiu de promoure l’aprenentatge 
autònom dels teus fills. La nostra col·lecció 
va des de premamà fins als 12 anys.

Tauleta de nit Nunila - 209€ 

Tipi Darlyn - 69€ 

Garnalda Zalia - 14€ 

Coixí per a cadira Sarit - 33€ 

Cistella Khrista - 12€ 

Quadre Irini - 22€ 

Llit tipi Maralis - 249€ 

Burra tipi infantil Maralis - 139€ 
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Apostem per potenciar la creativitat i la 
imaginació del nen/a per si mateix, jugant 
i experimentant amb el nostre mobiliari 
per generar seguretat i autonomia en cada 
etapa. A més, promovem l’interès 
per col·laborar en les tasques de la llar.

Subscriu-te a la nostra newsletter i sabràs abans 
que ningú les novetats de la nova col·lecció Kave Kids.

Maria Montessori

El lema de Kave Kids: 
“Ajuda’m a fer-ho 
per mi mateix”. 

Més a: Kavehome.com/KidsCAT

Des de premamà fins a 12 anys

Coixí estrella Noor - 10€ 

Còmoda Nunila - 549€ 

Trona evolutiva Maily - 245€ 

Set Manon de 2 pitets - 19€ 

Coixí de lactància Madina - 59€ 

Canviador Nunila - 59€ 

Mirall de paret Zahara - 39€ 

Cuna Nunila - 309€ 

Set Ludmila de 2 quadres - 42€ 
Moisès Leonela - 299€

Set Hilen de 2 mussolines beix i rosa - 29€
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El descans 
que et mereixes

Descobreix el teu nou matalàs

Sabem que vols el millor del millor per poder 
dormir a gust. Amb aquests matalassos les 
teves nits de descans estan a punt de canviar. 
Troba el que busques i que res et tregui la son.

Fabricats 
a Europa

Certificat
Oeko-Tex®

Certificat
Santized®

Digues-me com dorms i et diré 
quin matalàs necessites 

Beneficis

Si busques un matalàs que s’adapti a tu, 
Eva serà amor a primera vista. Gràcies a la 
seva escuma Energex®. A més, amb el seu 
Visco Air® i teixit 3D, transpirable i antilliscant, 
s’adapta al teu cos alhora que es manté 
estable. Ah, i és desenfundable!

Aquest és el teu aliat per ser el millor amfitrió. 
Si ets dels que t’agrada tenir un matalàs extra 
i gaudir de la màxima comoditat aquí tens el 
model ideal. Amb el seu Adaptive-Super Soft 
Foam aconsegueix recollir cada punt del cos. 
El Visco Air GEL ® assegura un descans total.

Per als més fidels als molls ensacats 
i matalassos transpirables, aquest és el vostre 
matalàs. Compta amb una primera capa de 
Visco Air GEL ® que s’adapta perfectament 
per gaudir de descansos de llarga durada.

VISCOELÀSTIC

ADAPTIVE FOAM

MOLLES ENSACADES

Matalàs Eva

Matalàs Yoko

Matalàs Juno

Més a: KaveHome.com/Matalassos

Matalàs Eva - des de 339€

Matalàs Yoko - des de 199€ 

Matalàs Juno - des de 229€ 
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Toppers, coixins 
i edredons

Accessoris per al teu matalàs

Afegeix al teu matalàs un extra de confort 
amb els nostres toppers, coixins i molt més.

La teva comoditat és fonamental. 
Si poses el topper damunt del teu 
matalàs, descansaràs molt millor. A més, 
Freya conté un 0,8 cm d’Air Gel® i es pot 
rentar en sec sense cap problema. 
A més, els toppers per a matalassos 
estan dissenyats per regular la 
temperatura corporal durant la nit.

Toppers

Coixí Sasa - 34€ Nòrdic Mistral - 39€ Coixí Nyla - 14€ Topper Freya - 65€ 

Més a: KaveHome.com/Dormitori

A part del matalàs, quina és la peça 
fonamental per descansar i tenir el 
cap en una bona postura? El coixí. 
A més, pots escollir entre coixins de 
viscoelàstica o amb efecte plomissol.

Si no vols passar fred, els edredons són 
genials per mantenir-te calentet. El seu 
tacte és suau i agradable. A més, podràs 
desar-lo amb la bossa que porten 
inclosa i utilitzar-ho per a l’any que ve.

Coixins

Edredons
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Acomoda’t!
Tèxtils

I és que el millor d’aquesta època de l’any és 
abrigar-se amb els teus tèxtils més calentets. 
(I evidentment, que tornen les tardes de peli 
i manta) 

Per aquest motiu, tenim la roba de llit 
que millor li escau al teu dormitori. Llençols, 
mantes, coixins, catifes i cistelles perquè 
puguis gaudir d’una relaxació màxima.

Funda de coixí Liliiane 30 x 50 cm - 15€ 
Set Kalid de llençol de sota, funda nòrdica i funda coixí
135 x 190 cm de cotó orgànic - 99€
Catifa Nurit 60 x 90 cm beige - 25€

Descobreix tot el que tenim perquè el teu dormitori 
sigui el temple on passar moltes hores.

Puf Verenice - 59€ 

Manta Seila 130 x 170 cm - 31€ 

Funda de coixí Silene 45 x 45 cm - 15€ 

Catifa Puppy - 59€ 

Manta Amarilys - 29€ 

Marc de fotos Alliana - 12€ 

Funda de coixí Amarilys - 15€ 

Espelma Relax Mind - 15€ 

Cistella Telma - 17€ 

Làmpada de taula Alish - 69€ 

Més a: KaveHome.com/Textils
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Sobre nosaltres

A Kave Home fem 
que les coses passin

Francesc Julià, fundador de Julià Grup i Kave Home. 
Torner de professió, emprenedor de vocació i amb una 
carrera professional sempre lligada al món del mobiliari. 

El centre de servei d’articles de descans que va fundar 
amb tan sols 22 anys s’ha convertit en un grup líder 
global de disseny, fabricació i distribució de mobiliari 
amb presència en més de 80 països. I això només passa 
quan el que es fa, es fa amb passió.

“
“

Som la marca de mobles que aposta 
per fer les coses diferents. 

Treballem per revolucionar el sector 
del moble, el disseny i la decoració. 
Apostem per donar-li una volta i ser 
l’opció per a inconformistes com tu 
que busquen alguna cosa més.

El nostre objectiu? Crear productes de 
disseny i qualitat amb un servei impecable. 
Perquè no enviem coets a la lluna (encara), 
però sí que lliurem en temps rècord. 

La nostra obsessió? Perfeccionar cada detall. 
És per això pel que seguim acuradament tot 
el procés de disseny, fabricació i distribució 
dels nostres productes amb la finalitat 
de crear dissenys atractius i funcionals, 
de gran qualitat i a preus assequibles.

Més a: KaveHome.com/SobreNosaltres

VISITA’NS!
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La llum 
entra a 
casa teva

Il·luminació

Làmpada de taula Kadia - 69€ Làmpada de sostre Neda - 65€ 

Aplic Mahala - 29€ Làmpada de taula Kristine - 39€ 

Aplic Veleira - 85€ 

Làmpada de taula Natsumi - 89€ 

Làmpada de sostre Vesta - 69€ 

Aplic Jayla - 42€ Làmpada de taula Tachi - 35€ 

Comença l’operació tardor-hivern: afageix 
il·luminació càlida a les teves estances. I amb 
les nostres noves làmpades, a més, afegeix 
disseny i funcionalitat. 

Els dies cada vegada són més foscos i toca 
refugiar-se a casa. És el millor moment per 
renovar la il·luminació i crear un ambient 
acollidor i càlid. T’ho prometem.

Làmpada de peu Mahala- 95€ 
Làmpada de taula Mahala - 35€

Aparador Taiana 160 x 68 cm - 689€

Més a: Kavehome.com/Illuminacio
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Let’s cook
Cuina

Tassa de cafè amb plat Aratani blanc - 3€ 
Plat de postre Aratani blanc - 5€

Saler i pebrer Claria - 15€ 

Set Bluma de coberts - 23€ 

Planta artificial Eucalipto - 12€ 

Set Yanila de 2 utensilis de cuina - 10€ 
Taula de servir Valery - 14€
Pot petit Karla blanc - 12€
Pot gran Karla blanc - 14€

Taula de servir Verna - 12€ 

Perquè conformar-te amb menys si es tracta 
de les teves millors receptes? Serveix-les com 
es mereixen amb la col·lecció Aratani completa. 

Una col·lecció feta amb un procés manual 
on l’acabat puntejat fa diferent cada peça 
i exclusivament per a tu. 

Les cuines blanques són un clàssic que mai 
passarà de moda. Aquesta col·lecció és 
ideal per al dia a dia, però també per a les 
celebracions o els sopars més formals.

Els accessoris de cuina són un fàcil i ràpid 
canvi per omplir de vida casa teva i canviar 
el look de la teva cuina. 

Aconsegueix un look natural combinant plats, 
bols i tasses amb les nostres taules de tallar 
de fusta. 

Perquè la creativitat flueixi només et caldrà 
aquestes peces.

Més a: KaveHome.com/Cuina
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The dark side
Cuina

Taula de servir Johana - 13€ Morter Johana - 16€ Set Fer de 16 coberts - 75€ Boteller Edur - 31€ 

Minimalista i de disseny. Una col·lecció 
dissenyada per gaudir de la cuina i la taula 
com mai. 

La col·lecció Sadashi és perfecta tant per al 
teu dia a dia com per a les celebracions més 
especials. Obre les portes de casa teva a la 
porcellana i marca tendència a la teva taula.

Crea el teu propi restaurant asiàtic a casa. 
Gràcies a la combinació dels seus acabats 
amb el seu interior, blanc i esmaltat, crea un 
contrast que ens trasllada a altres cultures. 

Pensada per adaptar-se 100% a la teva vida 
diària, essent apta per a rentaplats, 
microones i forn.

Si el que busques són peces úniques per 
a casa teva, aquesta és la teva col·lecció.

Plat de postre Sadashi porcellana blanc i gris - 7€ 
Plat pla Sadashi porcellana blanc i gris - 10€ 

Tassa de cafè amb plat Sadashi 
porcellana blanc i gris - 6€ 

Més a: KaveHome.com/Cuina

Tassa de cafè amb plat Sadashi porcellana blanc i gris - 6€ 
Bol mitjà Sadashi porcellana blanc i gris - 8€
Bol gran Sadashi porcellana blanc i gris - 22€
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#KaveStyle
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’ajudarà a donar 
el pas per crear l’espai dels teus somnis. 

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.

@green_mint_life @nieks_servies @bibianaballbe

@marhomedeco

@art_cora_

@_sonia_blanco_

@annaeldecoration

@bohobuo@barbarasnellenburg @homearchilab

900 897 980   ·   cliente@kavehome.com 

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

Podem seguir parlant per xat, telèfon o email. Tu decideixes. 
Tenim un servei tan personalitzat que igual t’acabem donant 

receptes per a les teves celebracios a casa aquest hivern.

Kave M
agazine N

º7
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AW20, chairs, velvet, 
sofas, corduroy, home, 
armchairs, Christmas, 
grey, lamps, decor, 
gifts, winter.

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

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

Madrid
Dl-Ds: 10h a 21h
Dg: 12h a 20h
hermosilla@kavehome.com
C/ Hermosilla, 13
28001 Madrid

Teulada Alicante
Av. Mediterráneo, 118-120
03725, Alicante 

Vilabona
Larrea Auzoa Z/G
20150, Guipúzcoa

Ourense
Rúa Ramón Mª Del Valle 
Inclán, 29 Bj Iz. 32004, Galicia 

Palma de Mallorca
C/ Santiago Ramón y Cajal 18
07011, Palma de Mallorca 

Bezana
Av. de Santa Cruz, 34
39100, Cantabria

Torrevieja Alicante
Alto del Moncayo s/n, Guardamar 
del Segura 03140, Alicante 

Murcia-Yecla
Ctra. de Villena, 2
30510, Murcia 

Terrassa
Ctra. de Rellinars, 1
08225, Barcelona

Kave Stores

Kave Partners


