
Área interna e externa 
Linha COLORATA 



O 

Fabricamos cadeiras personalizadas, onde você pode escolher o modelo,  
o tipo da trama, as cores das fibras, e da estrutura, tornando a sua  
cadeira uma peça única. São infinitas as possibilidades. 

Alex Cerello está presente há mais de 119 anos com seus móveis  
manufaturados em junco e fibras naturais. Agora lança a linha COLORATA, 
mais contemporânea, com possibilidade de ser fabricada inclusive  
para área externa. Você escolhe a estrutura em junco ou alumínio. 
Seguem algumas cadeiras que já fabricamos. 

Linha COLORATA 



LOUVRE 



VILLIERS 



REPUBLIQUE 



ANVERS 



RIVOLI 



DUROC 



PASSY 



CITE 



ODEON 



TR - 1 TR - 2 TR - 3 TR - 4 

TR - 5 TR - 6 

TR - 7 

TR - 8 TR - 7 

TR - 9 TR - 10 TR - 12 TR – 11 

Algumas tramas que podem ser utilizadas  



TR - 13 TR - 14 TR - 15 TR - 16 

TR - 17 TR - 18 TR - 20 TR - 19 

TR - 21 TR - 22 TR - 24 TR – 23 



Algumas das cores disponíveis 



Algumas das cores disponíveis 



Algumas das cores disponíveis 



Cores 



Algumas sugestões de combinações de cores 



Algumas sugestões de combinações de cores 



Algumas sugestões de combinações de cores 



Algumas sugestões de combinações de cores 



O 

Rua Enéias Luis Carlos Barbanti, 107 – São Paulo – SP 
                 Temos estacionamento privativo 

11 3667-8537      11 94055-0440    11 99930-2857 

alex_cerello 

www.alexcerello.com.br 
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