


A união de forças por um mesmo propósito é a 
chave para as grandes conquistas.



VITOR
AGOSTINI

Gosto de pensar que a Casttini é um 
eterno aprendizado, que muito me 
orgulha, alegra e motiva diariamente! 
Em meio as dificuldades fomos 
encontrando nosso caminho sem 
perder nossa essência: somos simples, 
diretos, e acreditamos no talento dos 
profissionais que trabalham conosco.
 
Sempre estivemos atentos as 
oportunidades do mercado, e com 
isso crescemos e evoluímos. Ao longo 
do último ano, passamos a entender o 
mercado a partir de uma nova ótica: o 
olhar do nosso cliente. 
Descobrimos pontos falhos a serem 
trabalhados, e também pontos 
positivos que nos fortalecem. 
Pensamos, planejamos e passamos 
pela maior e mais difícil mudança 
em toda nossa trajetória, com 
intervenções do produto à gestão 
da empresa. Tudo focado em 
proporcionar uma melhor experiência 
a você, nosso cliente.
 
A nova Casttini nasce com objetivos 
e metas claras a todos, uma nova 
postura, um novo posicionamento e 
um novo visual. Queremos servir de 
inspiração e ser referência sólida no 
modelo de gestão e relacionamento 
com o cliente, por meio de um 
atendimento sincero, correto e 
atencioso. 
 
Nesta nova fase convidamos você não 
apenas a realizar os seus sonhos, mas 
os nossos também. A sua confiança 
em nosso trabalho é a motivação 
diária para construirmos o seu bem 
viver, a partir de cada ambiente que 
aqui produzimos.
 
Bem-vindo à família Casttini!

A sua confiança em 
nosso trabalho é a 

motivação diária para 
construirmos o seu 

bem viver, a partir de 
cada ambiente que aqui 

produzimos.



A “NOVA”
CASTTINI

Uma nova marca mais alinhada com espaços 
contemporâneos, onde o conforto se destaca para trazer 
aconchego e proximidade aos ambientes.

Uma nova identidade que traz uma bagagem de antigas 
experiências e espera por novas histórias de braços abertos.

Uma nova Casttini conectada às pessoas, aos novos 
hábitos, adaptada ao que entende como bem-estar, de 
modo a melhorar a sua experiência e interação com seu lar.

Personalizar 
ambientes para o 

melhor bem viver. A empresa iniciou as suas 
atividades em 1993, voltada 
ao comércio e representação 
de madeiras.  

Em 1996, com o crescente 
desenvolvimento do setor 
moveleiro na região, surgiu 
a oportunidade de fabricar 
componentes para as 
indústrias de móveis.

Na busca constante da 
evolução empresarial, em 
2002 foi criada a marca 
Casttini Planejados, já 
produzindo mobiliário para 
todos os ambientes da casa.

Desde 1993 no 
mercado, reunimos 
experiência aliada à 
cuidado e dedicação.



CASA
EFICIENTE

LAÇOS
DA VIDA

TERAPIA
VERDE

ENTRE
SEM BATER

MINHA CASA,
MINHAS 
REGRAS

Menos espaço com mais 
qualidade de vida.

Reconexão e contato 
com a natureza.

Ambientes integrados, dinâmicos e 
multifuncionais, preparados para receber.

Decore sem regras: quem 
define o estilo é você!

Valorização de memórias afetivas, 
para um lifestyle de mais significado.



A harmonia entre estética e funcionalidade 
é a diretriz de cada projeto Casttini, sempre 
abordando a personalidade e estilo de cada 
pessoa. Afinal, ambientes são únicos pois são 
vividos em sua individualidade, com seu jeito, 
sua memória e seu gosto. Nosso objetivo é 
projetar ambientes que valorizem características 
pessoais e de conforto, levando qualidade de 
vida a todos os espaços. Isso é o que os torna 
reais, e perfeitos para cada um. 
Nos baseamos nesta planta arquitetônica, para 
nas próximas páginas apresentar ambientes 
reais, feitos para serem vividos! 

Inspirações para criar 
ambientes integrados, 
de personalidade e 
únicos: um mood board 
nos dá referência sobre 
o estilo e identidade de 
cada projeto.



UMA COZINHA 
DE ESTAR



cozinha



Padrões Sonoma e Papaia | Puxadores Collegato Inox

A integração da cozinha 
com sala de jantar e living 
torna o espaço mais amplo 
e os ambientes úteis, de 
modo que cada cantinho 
seja aproveitado e curtido 
no dia-a-dia. Um projeto 
funcional, aconchegante e 
personalizado, onde todos os 
itens carregam os gostos e as 
histórias dos moradores.

O prazer de ter os 
amigos e a família 
sempre por perto

cozinha

Lixeira com tampa articulada



Sistema de elevação Aventos HK-S

cozinha

VERDE EM 
TODOS OS 
AMBIENTES

Gaveta Antaro e Divisor Orgamix



Engana-se quem acredita que o living 
deve ser livre de cores. Porém, isso 
não significa preencher o ambiente 
com diferentes tons e perder sua 
essência no meio da decoração. 
Neste projeto diferentes tonalidades 
são trabalhadas e, mesmo assim, o 
estilo clean é que se sobressai.

A paleta escura, em tonalidade de 
chumbo e terracota, serve como 
plano de fundo para receber os 
elementos de decoração. A parede 
verde, os puffs em vime e a cadeira 
de balanço na sacada, denotam 
traços de naturalidade, trazendo ao 
ambiente reconexão e contato com a 
natureza.

Já o painel ripado cria uma textura 
harmônica, organizada e estilosa no 
ambiente.

RECONEXÃO
COM A

NATUREZA

living

Padrões Urban e Papaia | Frente perfil alumínio Form Titanium com vidro espelho | Puxador meia lua



AMBIENTES
PARA CONTAR 
A SUA HISTÓRIA



dormitório

Para um ambiente tranquilo
e romântico, os tons neutros
são sempre boas opções.
Esse dormitório traz, na
decoração, a identidade do
casal, em um espaço onde
desfrutam de bons momentos,
tranquilidade, privacidade e
descanso.

TONS 
NEUTROS 
QUE TRAZEM 
BEM-ESTAR



“Inspirando calma, confiança e 
conectividade, este azul resiliente 
aumenta nossa aspiração por uma 
base sólida e estável sobre a qual 
construir, ao entrar no limiar de uma 
nova era.”

PANTONE
Classic Blue

dormitório

Padrão Metallic | Puxador Sorento Gold

Puxador Sorento Gold



Padrões Metallic e Itapuã

closet

Divisores de joias revestidos

Calceiro

Cabideiro revestido

Sapateira Deslizante

A rotina agitada que envolve 
nosso dia a dia exige 
otimização de espaços. Em 
um closet, cada centímetro 
é essencial para garantir o 
máximo uso do ambiente. 
Pensando nisso a Casttini 
possui inúmeras soluções 
que facilitam uma lógica de 
organização para suas roupas 
e acessórios.

CLOSET SEMPRE 
ORGANIZADO



ESTILOS PARA 
CRIAR MEMÓRIAS 
AFETIVAS



dormitório



Puxador perfil Less
Sistema deslizante portas suspensas

Colméias organizadoras

dormitório

Padrões Nordic e Oceanic

O dormitório da criança 
é o espaço onde ela 
mais realizará tarefas e 
brincadeiras quando estiver 
em casa. Por isso, deve 
ser bem estruturado e 
equipado com tudo que o 
pequeno precisa para seu 
desenvolvimento. Além 
da área de descanso pode 
contar também com uma 
escrivaninha funcional para 
estudos e jogos on-line.

UM ESPAÇO PARA 
ESTÍMULO DA 

CRIATIVIDADE



Optar por móveis planejados 
para ambientes como o 
escritório de casa e banheiro 
é a opção certa para aqueles 
que desejam ter mais 
praticidade no dia-a-dia. 
Os encaixes perfeitos dos 
móveis ocupam cada espaço, 
deixando tudo organizado e 
ao alcance.
Na decoração a personalidade 
se sobressai deixando o 
espaço mais particular.

home office

Padrões Supremo, Vulcano e Malibu | Puxadores Cup | Porta de alumínio Perfil Provence

PRATICIDADE
EM CADA
ESPAÇO

banheiro

Padrões Gianduia e Malibu | Puxador Versatile champagne | Sistema de correr Uno



Funcionalidade é a
característica chave para a
área de serviço. Este é o lugar
da casa que envolve mais
utilização de espaço para
afazeres domésticos.
Os cestos e caixas
organizadoras complementam
os móveis e são itens que,
dependendo do modelo,
ajudam a decorar e dar
charme ao ambiente.

AMBIENTES COM 
VALOR ALÉM DA 

ESTÉTICA

Padrões Titânio e Sonoma | Porta Calle | Puxador Perfil Calle com borda Titânio

área de serviço

Tulha extraível cromada



MOSTRAS DE 
ARQUITETURA 
E DESIGN DE 
INTERIORES
A Castttini participa de mostras 
de grande destaque da arquitetura 
brasileira. Os ambientes são projetados 
com a importante parceria entre 
fábrica, lojistas e arquitetos/designers.

Uma sala versátil dedicada à convivência, à 
contemplação de obras de arte e à leitura. O 
ambiente possui uma atmosfera contemporânea, 
com as paredes envelopadas por painéis de 
madeira, que aquecem e emolduram a cena. 
A iluminação pontual confere conforto e 
efeito cênico para as peças de arte, objetos de 
decoração e mobiliário.

CASACOR PERNAMBUCO 2019
Projeto Sala Motriz,
por Albuquerque + Malvim Arquitetura



“Uma proposta para se reentender 
mulher”.
Esta é a linha mestra do ambiente, 
que foi inspirado em doze ícones 
femininos. O estúdio de 40 m2 tem 
todos seus espaços integrados, e 
reflete a funcionalidade que uma 
mulher moderna e independente 
precisa. Fugindo do rosa, aposta em 
tons terrosos para dar maturidade à 
composição.

CASACOR PERNAMBUCO 2019
Estúdio da Empreendedora,
por Amaral Tenório Arquitetura

Uma “caixa branca” de arquitetura 
pura, envolvida por espelho d ‘agua, 
é o ponto de partida para o Espaço 
Zen Deca. A arquitetura do Wabi 
Sabi, que prega a beleza das coisas 
imperfeitas e incompletas, também 
está presente no conceito. O 
contraponto é a tecnologia, presente 
nos recursos de automação em 
iluminação e som.

CASACOR PERNAMBUCO 2019
Espaço Zen Deca,
por André Carício



Projetada para enaltecer a relação de 
pais e filhos, a Sala de Brincar traz a 
criança como protagonista. Transmitindo 
métodos educacionais, o espaço foi 
pensado para estimular a criatividade, 
explorando diversas brincadeiras e design 
lúdico e afetivo. Os detalhes refletem o 
conceito do ambiente, onde o piso inicia 
a brincadeira, com caça ao tesouro, e a 
casa na árvore conecta a infância de pais 
e filhos, para mergulhar juntos no mundo 
da imaginação.

CASACOR PERNAMBUCO 2019
Sala de Brincar,
por Studio M2

A madeira clara garante 
sofisticação e conforto, ela 
está em harmonia com os 
demais objetos em cena, 
trazendo uma proposta 
moderna e jovem ao 
ambiente.

CASACOR SÃO PAULO 2019
Módulo 8.2,
por Studio Costa + Azevedo



Conforto ao integrar sala e cozinha 
em um loft? Sim, é possível! A 
definição dos móveis é muito 
importante na hora de realizar um 
projeto, ainda mais se for um espaço 
de metragens pequenas.
Dependendo das suas escolhas você 
pode ampliar e criar uma atmosfera 
de aconchego maior no seu lar, seja 
na escolha de um sofá confortável 
ou a partir de itens como: tapetes, 
cortinas, puffs e demais móveis ou 
objetos de decoração.

Neste ambiente as escolhas não 
apenas ampliaram, como também 
criaram maior sensação de 
aconchego.
Todos os detalhes em tecidos, 
texturas, mobiliário, decoração 
e iluminação criam o bem estar 
desejado ao espaço.

RIOMAR CASA 2019
Loft do Executivo,
por Duarte Casé Arquitetura

O espelho é um objeto que possui 
multifunções, por isso é apontado 
como um dos itens unânimes em 
projetos de arquitetura de interiores. 
No projeto da Arquimetria podemos 
ver como ele destaca as texturas 
dos painéis dourados, os detalhes 
no teto e também os padrões do 
papel de parede. É um elemento 
de design com a capacidade de 
transmitir sensações únicas como a 
propagação da luz e amplitude do 
ambiente, conferindo um toque de 
elegância e modernidade ao conceito 
do espaço projetado.

RIOMAR CASA 2019
Saleta ìntima do Casal,
por Arquimetria Arquitetura



O ponto principal do ambiente é ter 
uma linguagem unânime, buscando 
identificação com quem o visita. Ele foi 
idealizado para ser flexível, permitindo 
adaptações com outros espaços 
de diferentes metragens. Reflete a 
tendência de mercado do viver prático, 
com ambientes compartilhados mas 
sem perder a privacidade nas áreas 
mais íntimas.

RIOMAR CASA 2019
Estúdio Alma,
por Albuquerque + Malvim Arquitetura

O quarto e o banheiro seguem uma 
paleta de cores de tons terrosos 
contrastada com tons neutros, 
como branco e bege. O grande 
painel no padrão Ameixa da Casttini, 
combinado com a iluminação 
indireta, são responsáveis por 
trazer a sensação de aconchego no 
ambiente.



casttini .com.br

Veja mais em:

Acompanhe nosso instagram:

casttinimoveis



casttini .com.br


