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Bosse desenvolve soluções sustentáveis e ergonómicas 
para os ambientes de trabalho de hoje, e do futuro.
Inspirado pela tradição da Bauhaus, Bosse é sinónimo de 
design intemporal.
A mistura perfeita de forma e função, conseguida 
concentrando-se consistentemente apenas no que é 
essencial.
Com uma rica seleção de materiais 
e cores, incluindo 12 tonalidades originais 
de Le Corbusier's Architectural Polychromy.
Bosse produz peças de mobiliário moderno intemporal 
com o profissionalismo alemão.
Peças originais e exclusivas, cuja 
radiância e apelo estético impressionam em 
qualquer tipo de arquitetura. Durante gerações.



INDIVIDUALIDADE
Desenhe o seu próprio artigo original e 
exclusivo.
Desenhe sobre as incontáveis combinações 
do Bosse sistema de espaço modular.
Em cores apelativas ou 
superfícies de madeira e vidro, incluindo a 
paleta de cores exclusiva da Les Couleurs Le
Corbusier edition. Se deseja balcões, locais de 
trabalho ou outras soluções de mobiliário
o espaço Bosse modul representa a 
individualidade, feita para à sua medida.

DESIGN
Inspirado pelos protagonistas do movimento 
da Bauhaus, Bosse tem procurado uma 
consistente filosofia do design: Na redução ao 
essencial e concentrar-se na perfeição, 
mesmo até ao mais ínfimo detalhe.
Juntas de ligação fechadas, tecnologia junta 
nula e cromado de alta qualidade em 
combinação com os melhores materiais.
É assim que é criado mobiliário moderno 
intemporal.

INTEMPORAL
O mobiliário Bosse é fabricado na Alemanha
por trabalhadores experientes que acreditam no 
produto. O mobiliário é processado utilizando 
apenas materiais requintados que garantem a 
longa durabilidade dos produtos Bosse. 

MODULAR
O espaço Bosse modul impressiona com a sua 
modularidade.
Os tubos, conectores e painéis de alta qualidade 
formam a base de um sistema virtualmente 
ilimitado de possibilidades de desenho. Modificável 
e feito à medida para cada arquitetura.

INOVAÇÃO
Bosse desenvolve soluções de mobiliário de 
hoje e amanhã.
Mesas ergonomicamente inteligentes e
sistemas para estar de pé e/ou sentado. 
Sistemas de sala de estar e módulos acústicos 
para otimizar o espaço aberto do escritório.
Sistemas interativos de apresentação e 
comunicação. 
A Bosse é conhecida pela inovação 
sustentável.

SUSTENTABILIDADE
Expandir, dividir e combinar de novas formas.
O espaço modul pode ser facilmente adaptado a 
novos requisitos, graças ao sistema de ligação.
Painéis, tubos e conectores intercambiáveis
permitem pedidos de alterações de tamanho, 
material ou função a ser feita em qualquer altura. 
Para uma utilização duradoura - durante 
gerações.



TÉCNICO PRETO
Vidro preto profundo, com um acabamento em alto brilho. 
Emoldurado em requintado cromado que reflete a luz e 
apresenta de forma viva o suspense intemporal e moderno 
das linhas verticais e das superfícies horizontais.
O balcão da receção funciona como um impressionante ponto 
de atenção – Uma combinação impressionante rica em 
soluções inteligentes e detalhadas tais como a compensação 
no fundo



LUZ
Sofisticado e discreto contraluz que orienta os visitantes 
para a receção e acentua qualquer esquema de iluminação 
O LED uniforme brilha através de um vidro revestido com 
película numa escolha de 55 cores translúcidas.



PENSAR 360º
Aberto a todas as opções.
Quer seja uma receção espaçosa ou um eficiente 
ponto de informação - o conector de 135° produz um balcão 
independente que encaixa elegantemente em qualquer 
receção de grandes dimensões e permite atender um 
considerável numero de pessoas de forma privada.
As plantas integradas no balcão permitem desenhos 
individuais e melhoram o clima ambiente.



TOME O SEU LUGAR
Um elegante estilo clássico eleva qualquer
sala de espera para uma zona de conforto.
O mobiliário de sala Bosse vai perfeitamente de encontro 
com elementos suspensos e pode ser configurado em
diversos materiais e cores. Isto significa que
o seu esquema de cor pessoal ou o 
o design de interiores das empresas também pode 
ser continuado harmoniosamente no mobiliário.







ESPÍRITO DE EQUIPA
A solução de bancada compacta para uma equipa próxima.
Ecrãs acústicos integrados e unidades de armazenamento estacionárias 
criam silêncio e espaço para todos.
O absorvente de som criado a partir de painéis de tecido em tonalidades 
harmoniosas fazem com que este conjunto tenha uma vibração uniforme. 
Isto é, benéfico para a equipa mas também para o design de interiores 
empresariais.



O planeamento eficiente de um espaço é vital quando 
falamos em um espaço aberto.
Mobiliário Uniforme Bosse consegue transformar as 
áreas de tráfego, bem como a equipa e 
estações de trabalho individual em um conjunto coerente 
com um conceito adaptado ao seu escritório open space. 
Para trabalhar de forma adaptável no mundo moderno 
garantindo espaços que satisfaçam todas as suas 
necessidades. 

OPEN SPACE



UNIDADE DE POTÊNCIA
Temporariamente para si próprio.
O modul space micro-workstation
com tecido acústico permite alcansar
a concentração num espaço confinado



(RE)THINK
O cubo de espaço humano permite criar salas 
independentes do edifício principal.
A sala funcional e modular é uma solução que assegura 
a máxima qualidade do espaço.
Com absorção e isolamento para uma ótima 
acústica, iluminação conforme a necessidade do trabalho 
e acima de tudo, um perfeito sistema de ventilação.
Um sistema criativo, futurista e de funcionamento 
eficiente. Feito na Alemanha



PRETO E BRANCO



APENAS MEU
Um escritório consistentemente desenhado traz ordem 
à gestão quotidiana e cria espaço de sobra para o 
pensamento visionário assim como para as  
decisões revolucionárias.
As decisões intemporais, da refinada interação entre o 
preto e o cromado pode ser rigorosamente adaptada 
com o espaço modul às características que deseja e 
transmite subtilmente a sua posição sem estabelecer 
barreiras. 
Numa empresa ou num escritório em casa pode dominar 
até grandes desafios com a tranquilidade e autoridade 
que necessita.



Seja estrategicamente criativo ou 
analiticamente racional - liderança é uma questão de 
carácter.
Com o seu estilo intemporalmente moderno, Bosse
cria espaços para personalidades.
Para trabalhos dinâmicos enquanto está sentado ou 
de pé. Para trabalhar com estilo. E muito espaço para 
tesouros individuais

A SUA DECISÃO



EXATAMENTE EU
Uma atmosfera espaçosa e individual proporciona 
espaço para as ideias evoluírem.
Madeira de Carvalho claro
e outras madeiras de alta qualidade evocam um 
caloroso, sentimento de amizade e enfatizam o ambiente 
elegante.
A ligação do aparador correspondente
com encaminhamento de cabos integrado e unidades 
suspensas melhoram a sua workstation.



TAMANHO VERDADEIRO
O elegante arranjo do espaço modul
incluindo lounge minimalista, prateleiras 
e as soluções S-Desk tornam possível 
criar aparências estéticas que fazem uma 
declaração clara: Consistência na conceção e 
liderança



EM PÉ, JUNTOS
Os conceitos de salas grandes precisam de estrutura.
Pontos de reunião informais para uma rápida consulta 
pessoal, tornam-se excelentes pontos de zonamento. 
Para uma integração visualmente harmoniosa que também 
faz o melhor uso do espaço - mesmo em mobiliário existente 
- a modul sistema espacial oferece uma extensa seleção 
de opções de desenho



ILHA CRIATIVA
O Dialounge fica de pé por si só. 
Estética, confortável e tranquila.
Um espaço relaxante de retiro e um 
ponto de encontro para a comunicação.
Impressiona com um desenho bem pensado, 
painéis de tecido absorvente de som e com 
uma multiplicidade de características opcionais 
inteligentes, tais como módulos de mesa integráveis ou 
cais de energia e de rede. Além disso, 
o sistema de espaço modul significa que 
pode variar a cor e o espaço da configuração.
Conceção funcional no seu mais alto nível.





ABRANDE
A espera faz parte da vida quotidiana. Se você 
quiser oferecer aos seus convidados e empregados um 
ambiente agradável para esperar, você irá
permitir-lhes fazer uma pausa secretamente bem-vinda. 
Uma breve pausa para fazer uma pausa mental e
recolher os seus pensamentos. A concentração relaxada 
que isto cria tem um efeito positivo
em qualquer reunião. E o local onde esta 
evolui durante muito tempo na memória: silêncio, 
confortável e elegante. O salão Bosse
permite desenhar uma gama de produtos de prestígio 
oásis de relaxamento que podem ser atractivos
integrados numa grande variedade de diferentes 
arquitecturas





TEMPO DE SAÍDA
Refeitório, cantina ou sala.
Nomes diferentes mas todos com uma aspiração:
Tempo fora. Para desligar, comunicar e socializar.
A Bosse oferece soluções ótimas 
para a configuração deste equilíbrio entre o pessoal e o 
profissional. Para estruturas de salas grandes
bem como para pequenas instalações de fabrico de chá
ou estações de café. A alta qualidade do 
espaço de armazenamento e módulos de cozinha
pode ser infinitamente expandidos e combinados com 
estilo com a mesa Bosse soluções.



VIVER EM GRANDE ESTILO
A qualidade encontra o estilo - A combinação 
do sistema de tubagem cromada intemporal 
com vidro elegante, verniz e madeira natural nas
superfícies produzem um toque muito individual.
Em conjunto com assentos de alta qualidade, o 
DAUPHIN HOME® oferece mobiliário de coleção e 
soluções para todas as áreas da vida
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