
living kitchen library bedroom vanity closet bathroom

company profile



Fundada em 1986, em São Paulo, pelos 
empresários Esther e Murillo Schattan, a Ornare 
investe no design, na criação de produtos únicos 

nomes da arquitetura e do design brasileiros. 
A alta tecnologia e qualidade sempre foram os 
preceitos básicos da Ornare, além de aumentar 
a qualidade de vida de seus clientes e priorizar 
a originalidade de seus produtos.
Com 15 showrooms no Brasil e 9 internacionais, 
a marca oferece soluções variadas em cozinhas, 

preservando o estilo e individualidade do cliente.



1986 1991 1997 2001 20112008 2022

INDUSTRIAL 
DESIGN 
S I N C E 1986 











O “O” de Ornare é um 
círculo perfeito.

O círculo é o símbolo da totalidade e sua forma 
expressa plenitude e harmonia.
De acordo com a ideia da Ornare de ampliar 
seus horizontes para uma visão mais ampla da 
marca, o círculo representa perfeitamente essa 
tendência de migrar do objeto para o sistema, do 
estilo simples ao modo de vida.

a linha se refere à terra, às raízes.
A linha se refere ao conceito de ligação à terra, 
ou reencontrar o contato com as raízes, a partir 
de uma base sólida, para  construir uma visão.



A casa possui uma compreensão limitada como 
o conjunto de espaços que a compõem. A casa
também é o nosso “porto seguro e o universo
inconsciente de intimidade real. O “cuidado” de
um lugar tão precioso se dá através da criação de
ambientes confortáveis, originais, customizáveis
e harmônicos.





responsabilidade
ambiental
Mais que qualidade, design e praticidade, toda 
a cadeia de produção da Ornare utiliza madeira 

®

®

confere à empresa o selo verde de responsabilidade 
ambiental. Além disso, Ornare é uma das 
primeiras indústrias moveleiras da américa 

a emissão de formaldeído por painéis de madeira 
reconstituída e visa manter a qualidade do ar.



Ricardo
Bello Dias
art director and designer

Marcelo 
Rosenbaum
designer

Patricia 
Anastassiadis
designer

Guto Índio 
da Costa
designer

Zanini 
de Zanine
designer

Studio Ornare foi criado para 

e exigente. Coordenado por 
Murillo Schattan conta com 

formados em Design de Produtos 
e Arquitetura, conectados às 
novas linguagens e tecnologias do 
segmento. A alta qualidade e a 
originalidade de seus produtos 
são os principais preceitos do 
Studio Ornare. 

studio

Brasileiro, o arquiteto, 
atualmente, vive e trabalha em 
Milão, na Itália. Com formação 
pela UFPE (Brasil), A-A 
Architectural Association 
(Londres) e Politecnico (Milão), 
atua, principalmente, na área de 
arquitetura, design, identidade 
corporativa e direção de arte 
para lojas de moda, showrooms, 
escritórios, residências e hotéis.

Brasileiro, nascido em 1968, 
em Santo André, o designer 
atua há mais de 20 anos à 
frente do escritório Rosenbaum®. 
Seu trabalho tem como 
inspiração principal os valores 
da brasilidade. Rosenbaum 
completou cinco anos como 
criativo do quadro Lar Doce 
Lar no programa Caldeirão do 
Huck (Rede Globo de Televisão) 
e ministra ciclos de palestras 
para diferentes mercados 

Formada pela Universidade 
Mackenzie em 1993, 
Patricia Anastassiadis 
fundou seu primeiro escritório 
em 1994. Enveredou-se na 
área comercial, corporativa e 
hoteleira, projetando bancos, 
restaurantes, escritórios, lojas e 
hotéis de renome, como o Bank 
Boston e o Club Med. Hoje, 
o Anastassiadis Arquitetos 

e tem mais de 700 projetos 
desenvolvidos. Além do Brasil, 
Portugal, Espanha, Estados 
Unidos, Angola, Chile e as 
ilhas de São Tomé e Príncipe são 
alguns dos locais de atuação do 
escritório.

Formado em design industrial 
pela Art Center College of  
Design, na Europa, Guto 
Indio da Costa está a frente dos 
núcleos de design e transporte 
da Indio da Costa A.U.D.T. 
Muito requisitado em projetos de 
mobiliário urbano – responsável 
pelos novos pontos de ônibus da 
capital paulista, além de criações 
em Aracaju e Juiz de Fora, por 
exemplo –, Guto também tem 
projetos de design premiados 
mundo a fora, como a banheira 
Smarthydro, em que é possível 
programar o banho pelo celular, 
e o Spirit, um ventilador de teto 
com duas pás e design inovador 
que proporciona 30% mais 
vazão de vento. 

Graduado em desenho industrial 
pela PUC-Rio, o carioca Zanini 
de Zanine cresceu vendo o pai, 
José Zanine Caldas, trabalhar. 
Foi daí que tirou a sua 

suas produções originais estão os 
móveis em madeira maciça, com 
peças de demolição – colunas, 
vigas e mourões de casas antigas 
e os móveis com peças produzidas 
industrialmente, usando, além de 
madeira com origem controlada, 
materiais diversos como plástico, 
metacrilato, metais e partes de 
outros produtos industrializados. 
Zanini recebeu alguns dos mais 
importantes prêmios de design do 
Brasil e fora do país.
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the 
service-
oriented
contract
division

A Divisão de Contrato gerencia os mais 
articulados e complexos projetos: revestimentos, 
armários, closets, banheiros e cozinhas traduzindo 
o design e a excelência aos setores corporativo,
hoteleiro e imobiliário.
A composição dos elementos gera múltiplas 

necessidades e ambientes, assim como os materiais 

um ambiente integrado, vestido por completo.



101 Key Biscayne, Miami Glass Miami Beach, Miami



Oceana Key Biscayne, MiamiCh teau Beach, Miami



Louver House, MiamiGrove at Grand Bay, Miami



Casa Luna, MiamiOne West End, NYC Fasano Fifth Avenue, NYC



Jardim by Isay Weinfeld, NYC160 Leroy, NYC



Altto Campo Belo, Rio de JaneiroResidencial Mader, Rio de Janeiro
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square.round 2021
Esta coleção nasceu de uma profunda pesquisa 
sobre geometria e seus significados, uma pesquisa 
sobre proporções, aqueles presentes na natureza 
e aqueles interpretadas pelo homem. Ornare, 
mais uma vez, demonstra sua atenção aos 
detalhes, traduzindo essa inspiração em refinados 
elementos geométricos em toda a coleção.



square.round 2021
round

square wall

wire

ripado
270°

move

stow
sky
safety box
and more...

A Square Round apresenta seis linhas de novos 
produtos, Round, Wire, Move, Square Wall, 
Ripado e 270°, resultado da colaboração bem-
sucedida dos arquitetos Ricardo Bello Dias –
diretor de arte da marca–, Patricia Martinez e 
Vivian Coser com o Studio Ornare –coordenado 
por seu CEO Murillo Schattan–.
Completando a lista de novas entradas em 
nosso catálogo, Studio Ornare introduz uma 
série de novos complementos -Stow, Sky-, 
acessórios -Safety Box, Cube- e detalhes técnicos 
-Candle&Shine-.



round

A elegância dos móveis da Ornare é enriquecida 
por uma série de detalhes curvos. Inspirada na 
proporção áurea, a Round é uma linha que 
surpreende quando você olha de perto e descobre 
suas linhas sinuosas que suavizam uma forma 
aparentemente rígida. Seus armários são 
caracterizados por cantos côncavos ou convexos e 
portas ricas em textura, com delicadas ondas dentro 
e fora. Os móveis de cozinha, closet e banheiro 
da Round podem ser facilmente integrados com 
nossas outras linhas para uma ampla escolha de 
puxadores. Além disso, a linha Round inclui um 
conjunto de peças autônomas que são uma elegante 
solução de arrumação para qualquer espaço.

by Ricardo Bello Dias + Studio Ornare



round + wire



A leveza é a característica distintiva do Wire. 
Uma fina estrutura de alumínio forma a malha 
tridimensional deste sistema de armazenamento, 
realçada por elegantes prateleiras, gaveteiros e 
caixas em diferentes materiais. A estrutura é 
complementada por uma variedade de acessórios 
específicos, que a tornam amplamente versátil, e com 
isso ela pode ser configurada em diversos ambientes 
como cozinha, sala, quarto, banheiro ou escritório. 
Outra vantagem da linha é a permeabilidade 
visual que garante um espaço atrativo e funcional. 

by Patricia Martinez + Studio Ornare
wire



Move Link é a nossa refinada reinterpretação do 
arquétipo do “pegboard”: um sistema de montagem 
que permite organizar livremente diferentes 
acessórios em infinitas composições, tanto no 
sentido horizontal como no vertical. Move Link 
é composto por um painel de múltiplos orifícios, 
nos quais se fixam ganchos, nichos, prateleiras, 
gavetas, entre outros itens – são vinte no total. 
Com total autonomia, o usuário pode acrescentar ou 
mudar a configuração das peças ao longo do tempo e 
até migrar o painel para outros ambientes da casa. 

by Vivian Coser + Studio Ornare
move



square wall

Uma nova solução para qualificar, equipar e 
personalizar as superfícies dos ambientes, de 
maneira leve, discreta e sútil. O Square Wall é 
um sistema de painéis verticais e horizontais, com 
opções de acabamentos liso, ripado ou com textura 
elipse, que permitem criar geometrias tanto de forma 
organizada como de forma composta, podendo ser 
aplicada em todos os ambientes. Possui a vantagem 
de ter acessórios da própria linha: prateleiras 
square em aço e móveis embutidos no sistema.

by Studio Ornare



by Studio Ornare
ripado

A linha de ripados traz uma sequência visual, 
envolvendo a casa como um ambiente único e fluído, 
permitindo envolver paredes, portas e gavetas em 
uma única superfície, com aparência dinâmica e 
um alto valor decorativo. Tem como característica 
principal a versatilidade para compor e revestir 
ambientes em conjunto com os demais produtos 
Ornare, tornando cada projeto único, e com a 
possibilidade de diversos acabamentos em madeiras 
e pinturas.



by Studio Ornare
270°

A linha 270° combina inovação, funcionalidade 
e sofisticação, trazendo um conjunto de portas com 
abertura de 270° através do sistema de abertura 
tecnológico. Com um design minimalista e uma 
estrutura leve, as portas -em perfil metálico e a 
parte central podendo ser em vidro ou madeira- 
giram no eixo da dobradiça possibilitando uma 
ampla abertura, gerando uma maior satisfação 
e facilidade do acesso no interior do armário. A 
aplicação será possível somente em portas tipo 
batente, podendo ser usadas em ambientes como 
closets e salas.





w.e. collection

Ornare’s Journal 

K I T C H E N S C L O S E T S W A R D R O B E S S Y S T E M S B A T H R O O M S

W.E. Collection

Esta coleção, desenhada por Ricardo Bello Dias 
- diretor de arte da marca - e Studio Ornare
coordenado por seu CEO Murillo Schattan
buscam inspiração em terras distantes.

Como empresa, vemos a oportunidade de 
buscar idéias em diferentes modelos de 
civilização, onde filosofias milenares - como 
ikigai - e o legado de comunidades especiais - 
como abanadores - humanizam os produtos.

É uma coleção que oferece técnicas, estética
e soluções artesanais, adaptáveis a diferentes 
situações e estilos de vida. A criatividade 
encontra sempre mais espaço através do 
processo exclusivo de personalização. Os 
elementos da coleção podem assumir diferentes 
configurações e estão disponíveis em uma ampla 
variedade de materiais, cores e acabamentos.
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“Our ikigai is different for all of  us,
but one thing we have in common is that 

we are all searching for meaning.” 
- Hector Garcia Puigcerver -

“Nosso ikigai é diferente para todos nós, 
mas uma coisa que temos em comum é que 

todos nós estamos procurando por significado.” 
- Hector Garcia Puigcerver -

ikigai
Ikigai is a Japanese concept that means “a 

reason for being” encompassing joy. The term 
is composed by two words: iki, that is referred 
to life, and kai that approximately means worth. 
The word “ikigai” is usually used to indicate the 
source of value in one’s life, or the things that 
make one’s life worthwhile.

This concept has been drawn as the center 
of a Venn diagram in which passion, mission, 
vocation and profession are all overlapped. 
Theoretically, when you find Ikigai, stress is no 
longer a factor. It’s “your calling” and it’s the 
reason you get up in the morning.

The pursuit of perfection often leads to stress. 
So, Japanese philosophy is about appreciating 
complexity, but at the same time finding value in 
simplicity and beauty in the understated.

Ikigai é um conceito japonês que significa “uma 
razão para ser”, abrangendo a alegria. O termo 
é composto por duas palavras: iki, que se refere à 
vida, e kai que aproximadamente significa valor. A 
palavra “ikigai” é geralmente usada para indicar a 
fonte de valor na vida de alguém ou as coisas que 
fazem a vida valer a pena.

Este conceito foi elaborado como o centro de 
um diagrama de Venn, no qual paixão, missão, 
vocação e profissão são sobrepostas. Teoricamente, 
quando você encontra Ikigai, o estresse não é mais 
um fator. É “sua ligação” e é a razão pela qual você 
se levanta de manhã.

A busca da perfeição frequentemente leva ao 
estresse. Assim, a filosofia japonesa é sobre apreciar 
a complexidade e ao mesmo tempo encontrar valor 
na simplicidade e beleza no subestimado.



A linha Ikigai é inspirada em dois valores principais das culturas 
asiáticas: essencialidade e inovação tecnológica. Um sistema de armação de 
luz com um design mínimo constrói as portas do gabinete, deixando apenas 
um vislumbre da estrutura metálica. O mesmo sistema - levado a uma 
escala mais alta define os principais elementos autônomos da coleção: um 
sistema de portas equipadas com portas de correr, uma estante modular e 
alguns pequenos armários temáticos, chamados Little Luxuries.



Tree of  life.
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The Shakers –formally called the United Society 
of Believers– were a religious group formed during 
the 18th century in the Northwest of England. 
They later emigrated to the United States and 
established several self-sufficient communities, 
becoming one of the most important societies of 
this kind in American history.

Shakers believed in communal lifestyle and 
ownership, pacifism and equality of the sexes. 
But their legacy in the design field is related 
with their simple way of living, translated in both 
architecture and furniture.

Shakers designed their pieces with care, 
believing that making something well was “an 
act of prayer”. Their dedication to hard work and 
abilities for craftsmanship became a synonym of 
quality and honesty. Shakers’ furniture is about 
functional shapes and proportions, without 
elaborated details or decorations.

Os Shakers –formalmente chamados United 
Society of Believers– eram um grupo religioso 
formado durante o século XVIII no noroeste da 
Inglaterra. Mais tarde emigraram para os Estados 
Unidos e estabeleceram várias comunidades auto-
suficientes, tornando-se uma das sociedades mais 
importantes deste tipo na história americana.

Shakers acreditavam no estilo de vida e na 
propriedade comunal, no pacifismo e na igualdade 
entre os sexos. Mas seu legado no campo do 
design está relacionado com seu estilo de vida 
simples, traduzido em arquitetura e mobília.

Shakers desenharam suas peças com cuidado, 
acreditando que fazer algo bem era “um ato de 
oração”. Sua dedicação ao trabalho duro e 
habilidades para o artesanato tornou-se sinônimo 
de qualidade e honestidade. O mobiliário dos 
Shakers é sobre formas e proporções funcionais, 
sem detalhes elaborados ou decorações.

“Don’t make something unless it is both necessary 
and useful; but if  it is both necessary and useful, 

don’t hesitate to make it beautiful.” 
- Shakers’ philosophy -

“Não faça algo a menos que seja necessário e útil; 
mas se for necessário e útil,

não hesite em torná-lo bonito.” 
- Filosofia dos Shakers -

shaker



A linha Shaker oferece uma reinterpretação das cozinhas tradicionais. A 
estrutura das portas se destaca como elemento principal e sua estrutura metálica 
a torna moderna e sofisticada. É especialmente o quadro que oferece 
possibilidades para personalizar o produto, com uma ampla gama de estética, 
do clássico ao contemporâneo. A linha também se destaca por um aspecto 
lúdico, inspirado na comunidade Shaker. De uma maneira muito essencial, eles 
costumavam pendurar objetos do cotidiano nas paredes. É assim que nosso 
sistema de barras equipado nasce e é compatível com todos os espaços da casa.
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“If  the doors of  perception were cleansed 
everything would appear to man as it is, infinite” 

- William Blake -

“Se as portas da percepção fossem limpas,
tudo pareceria ao homem como é, infinito” 

- William Blake -

infinite
Could be defined as something extending 

indefinitely or characterized by an infinite number 
of elements. Infinite is a term we usually use to 
refer to the space, related to math and science, 
and our impossibility to measure certain things.

But in everyday life, infinite is a concept to 
“shape” through optical effects. Succession, 
sequence and rhythm of a finite number of 
elements have always been factors able to elude 
the human eye. Through illusion, even a simple 
line comes to life and the perception of movement 
and infinity become true.

Pode ser definido como algo que se estende 
indefinidamente ou caracterizado por um número 
infinito de elementos. Infinito é um termo usado 
para referência ao espaço, relacionado com a 
matemática, ciência e a impossibilidade de medir 
certas coisas.

Mas na vida cotidiana, o infinito é um conceito 
que se tente “moldar” através de efeitos ópticos. 
Sucessão, sequência e ritmo de um número finito de 
elementos sempre foram fatores capazes de enganar 
o olho humano. Através da ilusão, até mesmo
uma linha simples ganha vida e a percepção do
movimento e do infinito se torna verdadeira.



A linha infinite é apresentada como uma evolução do Wall System, cobrindo a 
casa como um ambiente único e fluido. Seus painéis listrados característicos 
permitem mesclar paredes, portas e móveis em uma única superfície, com 
aparência dinâmica e alto valor decorativo.
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“Less is more” 
- Ludwig Mies van der Rohe -

“Menos é mais” 
- Ludwig Mies van der Rohe -

mech
Paradoxically, according to the dictionary, 

mechanical can refer to something relating to 
machinery or relating to artisans. To things 
operated by a machine or related to manual 
operations. But no matter who the operator is, 
mechanics is about the practical application of 
the physical science into design, construction, 
assembling, repairing.

The term mechanical is connected with an 
industrial aesthetic, with metal, joints and 
strength. And it is an aesthetic that man has been 
trying to apply to everyday objects for long time. 

One of the most relevant examples in the 
design field is Modern Architecture. Based on the 
progress of technology, engineering and building 
materials, it developed a new style. The use of 
reinforced concrete, steel and glass allowed to 
build stronger, lighter and taller structures, and 
set the bases for what we have today. Not only in 
the architectural scale, but it also keeps inspiring 
the industrial design world.

Paradoxalmente, de acordo com o dicionário, 
a mecânica refere-se a maquinário ou relacionado 
a artesãos. Para algo operado por máquinas ou 
relacionadas a operações manuais. Mas, não 
importa quem seja o operador, a mecânica é sobre 
a aplicação prática da ciência física no projeto, 
construção, montagem, conserto.

O termo mecânico está ligado a uma estética 
industrial, a metal, juntas e força. E é uma estética 
que o homem tem tentado aplicar aos objetos do 
cotidiano desde muito tempo.

Um dos exemplos mais relevantes no campo 
do design é a arquitetura moderna. Com base no 
progresso da tecnologia, engenharia e materiais 
de construção, desenvolveu um novo estilo. O uso 
de concreto armado, aço e vidro permitiu construir 
estruturas mais fortes, mais leves, mais altas e 
estabelecer as bases para o que temos hoje. Não 
apenas na escala arquitetônica, mas também 
continua inspirando o mundo do design industrial.



Mech - de Mechanical - é uma linha com uma aparência muito leve. Sua 
estrutura visível assume o papel principal, como um esqueleto, e pode produzir 
uma ampla gama de elementos modulares. As portas de vidro são uma 
combinação perfeita para esta linha e sua leveza.
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Milan

New York
Salone del Mobile

ICFF

West East Collection has been presented this year
in Milan and New York

West East Collection foi apresentada este ano
em Milão e Nova York
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wall system

living kitchen library bedroomhome office vanity closet bathroom



bathroomclosetvanitybedroom

librarykitchenliving room

O Wall System é o principal recurso que 
conecta cada peça da coleção Wide Line. O 
sistema é conectado através de painéis que 
podem abranger toda a área.
Uma grande variedade de prateleiras, 
recipientes e acessórios criam opções ilimitadas 
de personalização com materiais e 
acabamentos refinados.
Esses itens podem ser colocados dentro de 
qualquer padrão geométrico, tornando o 
sistema versátil para qualquer espaço. O Wall 
System, portanto, traz continuidade em um 
espaço originalmente definido. Deixe o o 
lendário sistema integrado Ornare trazer para 
você o gosto da vida moderna.



closetkitchen

wall system bathroom

A coleção Wide Line Ornare, projetada por 
Ricardo Bello Dias, diretor de arte e designer 
Ornare, e organizada pelo CEO Murillo 
Schattan, explora o tema de viver em um 
ambiente dinâmico com um sistema integrado.

Todos os elementos desta coleção são 
conectados, vistos através dos forros, armários, 
banheiros e cozinhas. Esses elementos 
temáticos compartilhados acabam criando um 
espaço de harmonia. Painéis, suportes e 
prateleiras com uma ampla gama de materiais, 
cores e acabamentos, formas e tamanhos 
personalizados combinados com estilo, todos 
fazem desta coleção de linhas largas a escolha 
ideal para qualquer espaço interior.



 wide line
collection

Gourmet Kitchen Design by Ricardo Bello Dias + Studio Ornare



CASACOR São Paulo 2016 ·  Projeto de João Armentano
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