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Nova Col·lecció SS21



El balcó, la terrassa i el jardí són els protagonistes de la nova 
col·lecció de disseny d’exterior. Temporada rere temporada donen 

pas al bon temps i als moments de desconnexió a l’aire lliure. 
No importa la grandària, tenim la solució perfecta per a qualsevol 

espai, des del més mini fins a raconers XXL.

Tot per a gaudir de la teva terrassa, balcó o jardí

Kave M
agazine N

º8

Més a: KaveHome.com/mobles-exterior

IT’S TIME TO 
ENJOY YOUR 
OUTDOORS

E
ls preus que apareixen estan subjectes a possibles m

odificacions. Les condicions de com
pra 

queden establertes a la pàgina w
eb i a les botigues físiques de K

ave H
om

e.

Taula auxiliar Huara 89€
Testos amb autorreg Janaina 29€
Test gran amb autorreg Luigina 69€



-  4  - -  5  -

Ka
ve

 M
ag

az
in

e 
N

º8
Kave M

agazine N
º8

Butaca Geralda acàcia massissa 159€
Làmpada de sobretaula Dialma 35€
Funda de coixí Shallowy 100% cotó 17€
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For City 
Lovers

Outdoor Collection
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La nova col·lecció està pensada per a tenir un espai 
exterior addicional a casa. Crea el teu propi jardí interior 

i transporta’t a espais totalment exòtics i versàtils perquè 
puguis tenir-los durant tot l’any.

Més a: Kavehome.com/For-City-LoversCA
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Peces de disseny
Aquesta col·lecció t’apropa tot el 
necessari perquè el teu pis estigui 
preparat amb l’imprescindible per 
al teu exterior, i si és mini també 
ens agrada. Descobreix tot el que 
tenim pensat per a tu des del cor 
de l’Eixample a Barcelona.

Estàs desitjant que arribi el bon 
temps per a muntar la teva pròpia 
jungla urbana.

1

3

2

4

5

1/ Butaca Abeli corda 199€  ·  2/ Funda de coixí 
Dalila de PET 19€  ·  3/ Tassa Tilia ceràmica 4€  
4/ Taula auxiliar Huara eucaliptus massís 
Ø 35 cm 89€  ·  5/ Sofà Ezilda eucaliptus 
massís i corda 122 cm 499€

Ho sabem, For City 
Lovers és per a autèntics 
urbanites que tenen 
aquell balcó o terrassa 
interior tan cotitzada 
a la ciutat i de la qual 
tant es presumeix, 
i si encara no la tens, 
l’estàs desitjant tenir.

Set Inti de sofà i 2 butaques de corda 649€ 
Taula auxiliar Nina ciment i eucaliptus massís Ø 50 cm 122€
Taula Nina ciment i eucaliptus massís Ø 120 x 60 cm 279€

Terrasses
petites

Outdoor Collection  /  For City Lovers
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Què millor per 
a gaudir a l’aire 
lliure que amb 
peces per a 
espais mini?

Balcons 
petits

Outdoor Collection  /  For City Lovers

Qui té un balcó, té un tresor. 
Ara pots gaudir del teu, per petit 
que sigui, gràcies a la taula plegable 
Amarilis, de fusta massissa d’acàcia 
sostenible. Penja-la de la barana amb 
el teu vermut i guarda-la fàcilment 
sense ocupar espai.

A esmorzar!

1

1/ Cadira plegable Dalisa acàcia massissa 79€  
2/ Funda de coixí Hermie 9€  ·  3/Funda de coixí 
Dalila de PET 17€  ·  4/ Puf Dalila de PET 77€

Tassa Shun de porcellana 6€  
Plat de postre Shun de porcellana 7€

1

2

3

4
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1/ Espelma aromàtica Citronella 30€  ·  2/ Taula Itai ciment Ø 90 cm 399€  
3/ Funda de coixí Hermie 9€  ·  4/ Cadira Yanet corda 109€

La tendència in & out és la fusió entre 
l’interior i l’exterior. Aposta pel terratzo 
a l’aire lliure i mira què bé li queden als 
teus exteriors o els teus interiors amb look 
urban. Jenell i Tella tenen un disseny de 
tendència que pots gaudir tot l’any, gràcies 
a la resistència d’aquest material natural 
a les diferents condicions climàtiques.

Federico Bergamino 
– Dissenyador de Kave Home.

Terrasseta per a desconnectar: 
Dins o fora?

El terratzo és un material 
amb història que torna 
per a convertir-se en un 
estil propi del disseny.

“

“
1

2

3

4

Taula auxiliar Jenell terratzo Ø 35 cm 79€

Tendència
in & out

Outdoor Collection  /  For City Lovers

Cadira Isabellini 69€  ·  Taula Tella terratzo Ø 70 cm 159€
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Omple de personalitat i molt disseny el teu 
exterior amb la col·lecció per als més atrevits, 
on totes les mirades estan posades en els 
materials naturals i la nova paleta de color 
en tons terracota. Aquesta temporada els 
teus mobles i tèxtils es mereixen ser 
els protagonistes. 

En aquesta col·lecció d’exterior els materials 
en tendència com la terracota, el terratzo, 
la corda i el PET acapararan tota l’atenció. 

Pensats per a terrasses i jardins que aposten 
per anar a l’última i per introduir peces de color 
en espais oberts. Perquè la teva llar també 
ha d’estar ready per a anar a la moda, ens 
endinsem a la casa on desconnectar un cap 
de setmana o, per què no, instal·lar-se tota 
la temporada d’estiu. 

Combina’ls en els teus exteriors i marca 
tendència aquest estiu!

All about
Terracotta

Outdoor Collection

Butaca Nadin corda i acer galvanitzat 229€
Sofà Nadin corda i acer galvanitzat 135 cm 549€
Butaca penjant amb peu Elianis 625€

Més a: Kavehome.com/All-About-TerracottaCA
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Cadira Nadin corda i acer galvanitzat 139€
Taula Shanelle terratzo Ø 120 cm 194€
Set Janaina de 2 testos amb autorreg de terracota 29€

El plaer d’estar 
a l’aire lliure

Outdoor Collection  /  All about Terracotta

Els tenim tots! Els principals 
materials en tendència com la 
terracota, el material del moment 
que és resistent i manté l’entorn 
natural dels teus espais a l’ésser 
un material mineral. O el PET, 
un material ecofriendly ja que està 
fet a partir d’ampolles de plàstic 
reciclades i del qual tenim catifes 
i coixins. 

2

1

3

4

1/ Funda de coixí Dalila de PET 27€ 
2/ Test Lelis amb plat terratzo blanc 45€ 
3/ Cadira Majela eucaliptus massís i corda 185€  
4/ Puf Dalila de PET 77€

Test Denpasar terracota 49€
Test Subject terracota 49€
Test Elima terracota 35€
Taula auxiliar Vilena terracota 79€

Atreveix-te per a donar al teu 
exterior aquest toc personal.
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És argila, un material natural que 
se sol treballar a mà i amb tècniques 
artesanals. També és coneguda 
com a terra calenta, i ha tornat del 
passat per a marcar el present en 
els teus exteriors. De fer-se servir 
per a la construcció i l’escultura, ara 
és una de les propostes més clares 
de l’interiorisme que aposta per 
recuperar materials naturals 
i sostenibles.

Afegeix estil als teus espais 
amb materials com la corda en 
aquest color tan de moda. I per 
descomptat, posa jardineres amb 
diferents alçades per a donar-los 
el protagonisme que mereixen.

1

2

3

4

Què és la terracota? 

1/ Funda de coixí Abish 9€  ·  2/ Set Celi de 
2/ Testos terracota 85€  ·  3/ Butaca Giana 
acàcia massissa i ratan 315€  ·  4/ Làmpada 
de sobretaula Dialma 35€

Butaca Nadin corda i acer galvanitzat 229€

Raconets 
per a relaxar-se

Outdoor Collection  /  All about Terracotta

La butaca Abeli està 
pensada per al relax 
a casa, en interiors 
i exteriors sota sostre.

B
utaca A

beli corda 199€
  ·  Funda de coixí D

alila de PE
T 17€
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Catifa Dalila

La sostenibilitat va molt 
més enllà del producte.

Als teus peus! 
Amb 400 ampolles de PET hem 
fet aquesta meravella de catifa.

“Volem que la consciència social 
i ecològica sigui una característica 
de la nostra marca i producte, 
com el disseny i la qualitat”
Francesc Julià, 
fundador de Julià Grup i Kave Home

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.

Més a: KaveHome.com/KaveCaresCA

El nostre compromís 
amb el planeta i les persones

El paper i el sistema d’impressió d’aquesta revista és completament ecològic, 
biodegradable i reciclat. A més, compta amb aquestes certificacions:
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Set Flaviina de sofà raconer i taula 
d’acàcia massissa 1.159€  
Fundes de coixí Almira cotó i lli 12€  
Làmpada de sobretaula Dialma 35€

Better 
at Home 

Outdoor Collection

Ja ho diem sempre, qui té un exterior té un gran tresor per 
a tot l’any. Ens ve de gust quedar-nos a casa, però sobretot 

en una com aquesta amb una sala exterior al jardí, una 
piscina amb gandules, i una gran terrassa per al menjador 
d’estiu. El temps passa volant, i sense adonar-te gaudeixes 
el dia al complet, perquè no hi ha res com quedar-se a casa 

i més quan estàs amb els teus.

Descobreix la col·lecció que tenim preparada perquè 
els teus exteriors estiguin perfectes tot l’any.

Més a: Kavehome.com/Better-at-HomeCA
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Casa teva és el millor restaurant. 
Un lloc perfecte per a treure el xef 
que portes dins, més si tens aquest 
espai anomenat exterior que tant 
volem quan arriba el solet.

Aquest és un espai per a compartir, 
relaxar-te i gaudir de cada segon. 
El teu propi paradís per als dies 
de calma i les festes improvisades. 
Tot millora a l’aire lliure.

Espelma aromàtica Citronella 30€

1/ Espelma aromàtica Citronella 30€  ·  2/ Taula 
Dafne acàcia massissa Ø 120 cm 265€  ·  3/ Funda 
de coixí Almira cotó i lli 12€  ·  4/ Funda de coixí 
Amorela 100% cotó 7€  ·  5/ Cadira Emili acàcia 
massissa 119€

1

2

3 4

5

Tots a 
la taula!

Outdoor Collection  /  Better at Home

Taula extensible H
anzel eucaliptus m

assís 183 (240
) x 10

0
 cm

 475€
C

adira H
anzel acàcia m

assissa 89€
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Taula Emili acàcia massissa 180 x 90 cm 359€
Bol Odalin porcellana 6€
Safata per a servir Colomba fibres naturals 12€
Plat pla Odalin porcellana 6€
Coberts Crisps 46€

La taula Emili és 100% 
de fusta massissa d’acàcia 
sostenible amb un acabat 
en oli efecte teca.

Voldràs estar 
tot el dia fora! 

Què millor que compartir amb 
els teus un bon dinar al jardí, una 
sobretaula de les que s’allarguen 
per a recordar les anècdotes més 
boges. Sona bé, oi?

A més, descobreix tota la col·lecció 
de cuina, tèxtil i accessoris per 
a tenir una taula de 10.

Àpats al sol
Outdoor Collection  /  Better at Home

4

2
3

1

1/ Funda de coixí Etel 100% cotó 9€  ·  2/ Tassa 
Coralie vidre 6€  ·  3/ Gerra Coralie vidre 15€  
4/ Taula cambrera Felisa acàcia massissa 55 
x 79 cm 119€Espelma aromàtica Lemonade 14€
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El paradís és a casa teva. Per al teu 
relax a l’aire lliure, troba la postura 
i el lloc, nosaltres posem la nostra 
nova col·lecció de gandules i hamaques 
per a posar-t’ho d’allò més fàcil. 

La gandula Caterin té un suport 
amb 4 posicions, malla textilene 
verd resistent al sol i rodes per a 
transportar-la fàcilment. A més, és de 
fusta massissa d’eucaliptus sostenible.

Mood: De dilluns a diumenge

1

2

4

5

3

1/ Planta artificial Palmera amb test de 
ceràmica 9€  ·  2/ Taula auxiliar Vilena 
terracota Ø 33 cm 79€  ·  3/ Catifa Elbia de 
PET 160 x 230 cm 119€  ·  4/ Gandula Beila 
eucaliptus massís 225€  ·  5/ Funda de coixí 
Dalila de PET 19€

Més a: 
Kavehome.com/Better-at-HomeCA

Hamaca Adredna, de fusta massissa d’acàcia 
sostenible. A més, el seu teixit resisteix al sol 
i el seu color marca tendència: el gris. 
Porta-te-la on vulguis, és plegable!

Gandules, 
hamaques i relax!

Outdoor Collection  /  Better at Home

H
am

aca plegable A
dredna acàcia m

assissa  69€
Taula de centre Jenell terratzo Ø

 52 cm
 99€

Funda de coixí C
atalina 9€
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Sigui com sigui la teva terrassa, 
pots gaudir d’ella gràcies al sofà 
Duka, ja que és modular i s’adapta 
a qualsevol espai. A més, és d’alumini, 
per la qual cosa tolera les condicions 
de la intempèrie, sent més resistent 
i durador.

Amb la nova col·lecció de raconers 
recomanem incloure coixins de la 
nostra selecció 100% outdoor.

Aquí hi ha lloc per a tothom

1
2

3

4

1/ Planta artificial Palmera de bambú 
amb test 89€  ·  2/ Butaca penjant 
amb peu Cira 535€  ·  3/ Funda de coixí 
Calantina 9€  ·  4/ Taula auxiliar Jenell 
ciment Ø 35 cm 79€

Làmpada de sobretaula Dianela 29€

Set Duka de sofà raconer i taula d’alumini 1.159€
Funda de coixí Calantina 9€

Tots al racó!
Outdoor Collection  /  Better at Home
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Continua llegint per a conèixer-la 
i comprovar que com a casa, cap lloc!

Més a: 
Kavehome.com/Better-at-HomeCA
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Ja ho diem sempre, qui té una terrassa té 
un tresor. Per això, en aquesta col·lecció 
tenim la casa amb terrassa més desitjada 
per a qualsevol moment de l’any, faci el 
temps que faci, ja que podràs gaudir del 
teu exterior fins i tot en els dies més grisos.

Qualsevol dia és bo

Exterior per 
a tot l’any

Outdoor Collection  /  Better at Home

Reposapeus Jenell terratzo 82€

1

2 3

1/ Reposapeus Jenell terratzo 85€  ·  2/ Sofà 
Mareluz acer 689€  ·  3/ Làmpada 
de sobretaula Dinesh acer  59€
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Segurament has sentit 
parlar d’elles, Oh!Mamiblue 
són Verónica i Jana, dues 
dones que expliquen la seva 
experiència i donen visibilitat 
a altres models de família 
a través del seu compte 
d’Instagram (@oh.mamiblue) i 
blog. Avui ens obren les portes 
de la seva llar i refugi, on 
eduquen i veuen créixer al seu 
fill Álex. Entrem?

El sofà és unió
Així és el seu nou 
saló-menjador. Un espai molt 
necessari per al seu dia a dia, ja 
que no hi ha res més important 
per a elles que poder passar 
temps en família i compartir 
experiències junts. Per a aquest 
espai han triat el sofà Blok de 
pana rosa, també conegut com 
el nou racó favorit de l’Álex. Un 
espai on pot sentir-se còmode, 
jugar i relaxar-se alhora.

Per a elles és essencial que 
l’Álex sàpiga que la seva opinió 

compta i que forma part de les 
decisions. Ell ha estat el llaç que 
les ha unit encara més, la seva 
font d’inspiració i creativitat. 
Així que aquest espai és per a 
gaudir-lo els tres, en família.

Una taula per a crear
La taula Alaia ha estat la triada 
per al seu menjador, una peça 
de disseny que prové de boscos 
sostenibles i tala responsable. 
Sens dubte, un espai on els 
materials naturals són els 
protagonistes i creen un ambient 
ple de tranquil·litat i calma.

Per a complementar el look, 
han triat el banc Alaia, de la 
mateixa col·lecció, i les cadires 
Shann de color beix. Una 
elecció ideal per a crear un 
ambient dinàmic i funcional.

El nou racó per a dibuixar, 
imaginar i escriure està més 
que ready.

Molt més que il·luminació
Materials naturals són els que 
donen lluminositat i calma. Peces 
protagonistes com el moble 
Tv Delsie, la prestatgeria Push 
o el banc Slover, combinades 
amb la catifa Doc o el mirall 
Louisa creen aquesta harmonia 
visual. El toc de color l’afegeix el 
mostassa que han triat per a la 
seva butaca Chleo de vellut i per 
als coixins del banc. Una aposta 
atrevida que combina diferents 
colors i teixits. El seu estil no 
es pot encasellar. Una barreja 
plena d’influències i creativitat 
fan que casa seva sigui tan 
única com elles.

-  33  -
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Làmpada de peu Iguazu pi massís 205€  ·  Mirall Louisa Ø 81 cm 55€  
Sofà Blok chaise longue pana 330 cm 1.519€  ·  Catifa Doc Ø 200 cm 159€  
Prestatgeria Push mango massís i acer 100 x 180 cm 579€

Més a: 
KaveHome.com/MagazineCA

#InTheKaveOf
La nova casa de Oh!MamiBlue
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Naturally
handmade

SS21

Allò natural i artesà torna més fort que mai, i en aquesta nova col·lecció 
reinterpretem els materials de sempre creant peces de disseny úniques. 

Volem formar part de casa teva, però de manera responsable i sent conscients 
del que veritablement val la pena.

Sofà raconer Blok 290 x 290 cm - 1.839€
Catifa Elbia de PET 160 x 230 cm - 119€
Aparador Rexit mindi amb ratan 180 x 78 cm - 729€
Puf Cesia pell de búfal Ø 40 cm - 139€
Butaca Fly cuir - 179€

Més a: Kavehome.com/Naturally-HandmadeCA
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Armari Rexit mindi amb ratan 90 x 160 cm - 729€
Cadira Galit eucaliptus massís i corda - 225€
Taula Maial teca massissa Ø 90 cm - 419€
Làmpada de sostre Malla jacint d’aigua - 109€
Panell mural Mely mungur massís - 69€

Vine a descobrir tota la col·lecció 
que tenim pensada per a tu, on allò 
natural està més de moda que mai.

Res com poder gaudir dels petits plaers 
amb els teus. Aposta per posar una 
taula a la cuina i veuràs com des de 
l’esmorzar fins al sopar tot és més fàcil.

Àpats 
compartits

Mirall Alum mindi massís - 99€ 
Funda de coixí Clidia jute i cotó - 15€
Funda de coixí Edelma amb jute - 15€
Banc Beida teca massissa - 209€
Catifa Gisel jute i cotó Ø 120 cm - 45€
Tovalló Samay - 22€
Coberts Crisps platejats - 76€
Plats Midori ceràmica - 8€



Spring Sum
m

er C
ollectionSp

ri
ng

 S
um

m
er

 C
ol

le
ct

io
n

-  38  - -  39  -

SS21SS21

Els dormitoris que es porten 
aquesta temporada tenen peces on 
s’han utilitzat tècniques artesanals 
tradicionals, com el trenat, que els 
atorguen durabilitat i autenticitat, 
a més de ser totalment úniques 
i irrepetibles. 

Tauleta de nit Rexit mindi amb ratan  - 179€
Làmpada de sobretaula Ridley 
polietilè i faig - 59€
Butaca Doriane roure massís - 365€

Descansar
al natural

Els tons terra com el terracota 
són els predominants, incloent 
tèxtils com a coixins o mantes 
de tons clars i 100% de cotó.

Quadre Izem - 28€
Quadre Izem - 45€
Còmoda Rexit mindi i ratan 90 x 92 cm - 619€
Capçal Rexit mindi amb ratan 165 x 65 cm - 209€
Set Ibelis funda nòrdica, llençol de sota i fundes 
de coixí cotó orgànic GOTS - 99€
Funda de coixí Camily - 12€

Més a: Kavehome.com/Naturally-HandmadeCA
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1 2 3

Acabat negre 
i corda de paper beix, 
acabat negre mat 
i corda negre i també 
terracota, el color 
de tendència.

Nous colors 
aquesta temporada 
per a Nina:

Irrepetible: A l’ésser de 
fusta massissa cada peça 

és única amb les seves 
pròpies vetes, i és eco!

“

“

4 5

6

1/ Cadira Nina eucaliptus massís acabat negre 229€  ·  2/ Cadira Nina eucaliptus massís 209€  
3/ Cadira Nina eucaliptus massís acabat negre 209€  ·  4/ Taula Nina ciment i eucaliptus 
massís Ø 120 cm 609€  ·  5/ Taula Nina ciment i eucaliptus massís Ø 200 x 90 cm 689€  
6/ Taula de centre Nina ciment i eucaliptus massís Ø 120 x 60 cm 279€

La família creix!

Col·lecció Nina

Els seus trets i la seva silueta 
amb predilecció per les formes 
arrodonides fan d’aquesta 
cadira una peça singular 
i amb molta tendència.

Un disseny 
molt autèntic:

KAVE ICONS

Més a: Kavehome.com/Colleccio-Nina



-  42  - -  43  -

Ka
ve

 M
ag

az
in

e 
N

º8
Kave M

agazine N
º8

Butaca Beida teca massissa - 249€
Taula auxiliar Glenda teca massissa Ø 35 cm - 65€ 
Taula de centre Glenda teca massissa Ø 55 cm - 125€
Puf Fadua jute - 95€

Mediterranean 
Feeling

SS21

Aquesta col·lecció ens acosta als destins més estiuencs 
i desitjats on gaudir d’un bon àpat compartit, moments 
de relax, i sobretot notar la brisa del mar. 

Des de la col·lecció Alen, ideal per al menjador, passant per 
tots els tèxtils estampats, així com la nostra nova col·lecció 
d’espelmes amb essències com la bergamota, i sense oblidar 
els accessoris imprescindibles per a la teva cuina. 
Segur que t’encantarà!

Més a: Kavehome.com/Mediterranean-FeelingCA
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Res com poder gaudir dels petits 
plaers amb els teus. Aposta per 
posar una taula a la cuina i veuràs 
com des de l’esmorzar fins al 
sopar tot és més fàcil.

Butaca Aiala ratan - 299€
Funda de coixí Tazu 100% lli - 15€
Funda de coixí Ziza 100% - 12€
Gerro Caetana ceràmica - 32€
Gerro Caetana ceràmica - 39€
Moble TV Alen acàcia massissa - 595€

Gaudeix del bon 
temps a casa

El toc mediterrani que tant 
desitjaves també el pots tenir a l’interior 
de casa teva, transportant-te a qualsevol 
racó de la costa on sentir la seva brisa 
des del teu menjador.

Vitrina Alen acàcia massissa 110 x 166 cm - 986€
Taula Alen acàcia massissa 160 x 90 cm - 424€
Cadira Tishana ratan i acer - 129€
Làmpada de sostre Allie mango - 79€
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Converteix-lo en un espai 
molt teu amb accessoris 
i detalls originals.

Mirall Alum mindi massís ø 100 cm - 159€
Aplic Offelis acer - 45€
Capçal Natesa teca massissa i cuir 
163 x 60 cm - 289€
Funda de coixí Tamanne 100% lli - 19€
Set Kalid funda nòrdica, llençol de sota 
i fundes de coixí cotó orgànic GOTS - 99€

Més a: Kavehome.com/Mediterranean-FeelingCA

Ho sabem, el dormitori és 
l’estança més important on 
aconseguir un ambient relaxant 
i tranquil per a poder descansar.

Butaca Nuru teca massissa i cuir - 285€
Reposapeus Safara teca massissa 
reciclada - 99€
Espelma aormàtica Touch of blossom - 16€
Cadira Galit eucaliptus massís i corda 
de paper - 252€

El dormitori 
que et mereixes

Torna tot allò natural!
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Treu l’autèntic xef que portes dins 
i comença a preparar les receptes 
més estiuenques. Descobreix tota 
la col·lecció que tenim preparada 
per a tu i perquè els teus convidats 
s’enamorin de la teva vaixella, gots, 
accessoris... Fins la sobretaula 
està servida!

Tetera Dariela vidre - 22€
Tassa Coralie vidre - 6€
Estalvis Melia - 9€
Plat Tilia ceràmica - 5€
Coberts Crisps platejats - 46€

La cuina 
perfecta

Tamboret Nina eucaliptus massís - 289€
Taula de servir Ronli acàcia massissa - 15€
Porta-rotlles de paper de cuina Ema acàcia massissa - 15€
Pot Cirene vidre - 9€ 
Set Thai de 2 cistelles - 52€

Més a: Kavehome.com/Mediterranean-FeelingCA
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Descobreix més a

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.
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Anima’t a combinar mobles únics 
i làmpades metàl·liques que li 
aportin caràcter al teu loft. 
Tria una decoració amb detalls de 
color negre, accessoris de marbre 
i elements vintage amb història.

Mobles amb personalitatMobles TV Taiana roure 112 x 44 cm 299€
Quadre Myrthe 46€
Làmpada de peu Dione acer 135€

Més a: 
Kavehome.com/Loft-Industrial-AlexCA

Si t’agraden els espais oberts, 
ben il·luminats i amb molt d’estil, tenim 
tot el que necessites. Comença triant 
una gamma de colors foscos amb 
textures metàl·liques o de fusta.

El loft 
industrial 
de l’Álex

Casa teva en 45m2

Tot el que has de saber 
per a decorar aquest espai

3

2

1

1/ Taula Niut Ø 120 cm de marbre 689€  ·  2/ Test 
Colomba fibres naturals 52€  ·  3/ Cadira Hannia 59€Aparador Taiana roure i acer 160 x 78 cm 725€
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Un 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.

El modernisme de Barcelona

3

2

4

1

5

1/ Butaca Geralda acàcia massissa 159€  ·  2/ Coixí per 
a cadira Brunela 100% cotó 19€  ·  3/ Mirall Alum mindi 
massís 99€  ·  4/ Tassa Aratani 3€  ·  5/ Taula de centre 
Glenda teca massissa Ø 55 cm 125€

Aquest és el pis 
amb terrassa en
el cor de l’Eixample 
(Barcelona) on 
voldràs viure.

Descobreix 
a Galene a 
l’Eixample

For City Lovers / Des de Barcelona 

Sofà Galene chaise longue 314 cm 1.669€  ·  Taula de centre Tenda 
mindi massís Ø 81 cm 259€  ·  Funda de coixí Vicki borrec 25€ 
Catifa Neida 160 x 230 cm 249€  ·  Manta Pearle 100% cotó 31€

Més a: 
Kavehome.com/Colleccio-GaleneCA
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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 
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. 
Coneix a l’equip! Vine, te’ls presentem un a un.

Més a: KaveHome.com/Dissenyadors

Els nostres dissenyadors
Tant el nostre equip intern de dissenyadors com els dissenyadors 
externs amb qui col·laborem cuiden fins a l’últim detall dels 
nostres mobles i decoració, des del primer esbós passant pels 
processos de desenvolupament i fabricació fins arribar 
al producte final.

Inconformistes, creatius i amb molt de talent.
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Des de premamà fins als 12 anys
Els mobles evolutius Kave Kids es basen en la pedagogia 

Montessori, un mètode educatiu que potencia la seva activitat 
autònoma i els permet interactuar amb ells de manera lliure 

i segura. Una manera d’aprendre a més d’estimular la creativitat 
i curiositat durant el seu desenvolupament.

1

3 4

2

1/ Cadira evolutiva Nuun bedoll 119€  ·  2/ Safata per a cadira evolutiva Nuun bedoll 39€  
3/ Torre d’aprenentatge Nuun bedoll 129€  ·  4/ Trona evolutiva Nuun bedoll 245€

María Montessori

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

C
atifa N

am
 60

 x 90
 cm

 17€
  ·  D

avantal S
am

ay 17€
  ·  Pot C

atia 8€
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Funda de coixí lleó Uriana 100% cotó orgànic (GOTS) 17€ 
Bossa organitzadora per a bressol Cleonice 100% cotó orgànic (GOTS) 23€  
Làmpada de sobretaula LED Ridley 35€  ·  Puf Verenice 59€  ·  Catifa Orwen 35€Apostem per potenciar la creativitat i la imaginació del nen/a per si mateix, 

jugant i experimentant amb el nostre mobiliari per a generar seguretat 
i autonomia a cada moment. A més, promovem l’interès per a col·laborar 
en les feines de casa.

Com en un núvol
El coixí de lactància Madina és ideal per 
a estar còmodes durant l’embaràs i la 
lactància. Està fet amb 100% cotó orgànic 
i és de KM0. Un accessori que s’adapta al 
cos gràcies a les seves diferents posicions 
i respecta el medi ambient.

De proximitat, eco i natural.

1

2

1/ Bressol evolutiu Maralis freixe massís 70 x 140 cm 629€
2/ Coixí de lactància Madina 100% cotó orgànic (GOTS) 59€

Més a: 
KaveHome.com/KaveKidsCA
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Som la marca de mobles que aposta 
per fer les coses diferents.

Treballem per a revolucionar el sector 
del moble, el disseny i la decoració. 
Apostem per donar-li sempre la volta 
a tot i ser l’opció per a inconformistes 
com tu, aquells qui 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 si que lliurem en 
temps rècord.

La nostra obsessió? 
Perfeccionar cada detall. És per això 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/SobreNosotres

VISITA’NS

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 distribuïdor local 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.

“
“



-  64  - -  65  -

Ka
ve

 M
ag

az
in

e 
N

º8
Kave M

agazine N
º8

#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 per a crear 
l’espai dels teus somnis.

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

Only in 

Kave Stores 
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#KaveHome
Inspira’t amb les cases 
de la nostra #KaveCrew.

Comparteix! Don’t be shy! @maru.vf

@uroi.home@_sonia_blanco_

@casabinus @stephatable

@dejate.inspirar

@vlhomestaging

@ingenii_barcelona   @proddigia

@albayclaire

@theinspirationhouse_bcn  @ffitcoco

900897980
cliente@kavehome.com

Les nostres 
botigues

Kave M
agazine N

º8

Podem continuar parlant per xat, 
telèfon o email. Tu decideixes. 
Tenim un servei tan personalitzat que 
acabaràs enviant-nos la teva foto per 
a ensenyar-nos lo bé que t’ha quedat 
la teva nova terrasseta.

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

LA ROCHE-SUR-YON
59 rue Volta 
85000, La Roche-sur-Yon
Francia

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

SEOUL 
8F, Dogok-ro 401, 
Gangnam-gu, Seoul
República de Corea

MÁLAGA
Dl-Ds: 10h a 21h
malaga@kavehome.com
Alameda Principal, 39-41
29001 Málaga

MYEONGDONG 
8F, Namdaemun-ro 81, 
Jung-gu, Seoul
República de Corea

A CORUÑA
Dl-Ds: 10h a 21h
vigo@kavehome.com
Rúa San Andrés, 91
15003 A Coruña

DCUBE
5F, Gyeongin-ro 662, 
Guro-gu, Seoul
República de Corea

MADRID
Dl-Ds: 10h a 21h
hermosilla@kavehome.com
Calle Hermosilla, 13
28001 Madrid

MONTÉVRAIN
Rue du Clos Rose, 
ZAC Le Clos du Chêne
77144, Montévrain, Francia

PONTEVEDRA
Dl-Ds: 10h a 21h
pontevedra@kavehome.com
Calle Michelena, 24
36002, Pontevedra

JOONGDONG
7F, Gilju-ro 180, Bucheon-si
Gyeonggi-do, República 
de Corea 

URUGUAY
Alejandro Chucarro 1100
11300, Montevideo
Uruguay

ALMERIA Ctra. de Níjar, 398, 04009;  ANDORRA Av. Santa Coloma, 126, AD500, Andorra la Vella;  BEZANA 
Avenida de Santa Cruz, 34, 39100, Cantabria;  IGUALADA Carrer Florenci Valls 16, 08700, Barcelona;  
MADRID C/París esquina con calle Varsovia, 28232, Las Rozas;  FUENGIROLA Ctra. de Mijas S/N, 29640, 
Málaga;  MANRESA Carrer Jaume I, 1-3 Baixos, 08241;  MURCIA Av. Pinatar, 44, 30730 San Javier;  MURCIA 
Calle Ctra. de Villena, 2, 30510, Yecla;  OURENSE Rúa Ramón Mª Del Valle Inclán, 29 Bj Iz. 32004, Galicia;  
PALMA DE MALLORCA C/ Santiago Ramón y Cajal 18, 07011;  TERRASSA Ctra. de Rellinars, 1, 08225, 
Barcelona;  ALICANTE Avda. Mediterráneo, 118, 03725, Teulada; ALICANTE Alto del Moncayo s/n, Guardamar 
del Segura 03140, Torrevieja;  GUIPÚZKOA Larrea Auzoa Z/G, 20150, Villabona.

Kave Partners

Spain Stores

International Stores
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SS21, Outdoor, 
terracotta, sofas, 
wood, home, 
armchairs, Spring, 
PET, lamps, decor, 
gifts, Summer.


