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Em tempos passados, produção baseava-se principalmente na qualidade da sua 

mão-de-obra. Com o fenómeno da globalização, as indústrias confrontaram-se 

com um mundo “plano”, e à medida que ia aumentando a concorrência aumentava 

a automatização criando, na maioria dos casos, produtos massificados e impesso-

ais. Na MBN Group as pessoas estão no centro de todo o processo de produção. 

Acreditamos que não existe um substituto para um artesão talentoso quando se 

trata de oferecer conforto e qualidade.

É por isso que cada produto da nossa linha de produção vem das mãos de pessoas 

apaixonadas por aquilo que fazem.

O que nos define é a produção à medida do cliente, usando a melhor selecção de 

matérias-primas do mercado.

Esperamos que tenha a oportunidade de experimentar a nossa obsessão pela quali-

dade dos nossos produtos. Afinal, produzimo-los para si.
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SALAS DE JANTAR
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CURVE
200cm (comp) x 100cm (prof) x 75,8cm (alt)
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Inspirado no design italiano, o Aparador Curve 

representa a essência da nossa empresa. Uma peça 

romântica, contemporânea e cheia de história, onde 

conectamos a mais alta tradição de artesanato e 

marcenaria com o uso das mais modernas tecnolo-

gias.

198cm (comp) x 50cm (alt) x 92cm (alt)
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NUUK
200cm (comp) x 50cm (alt) x 80cm (alt)
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BORDEUX
120cm (comp) x 45cm (prof) x 150cm (alt)
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DOUALA
140cm (diâmetro) x 75,8cm (alt)
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SMYRNA

115cm (comp) x 45cm (prof) x 170cm (alt)
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MARBLE

200cm (comp) x 50cm (alt) x 80cm (alt)
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LINEN
200cm (comp) x 50cm (prof) x 80cm (alt)
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ROSEU

200cm (comp) x 100cm (prof) x 75,8cm (alt)





SALAS DE ESTAR





MÓVEL TV CURVE
250cm (comp) x 50cm (prof) x 40cm (alt) 39
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MIRROR

150cm (comp) x 45cm (prof) x 60cm (alt)
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MÓVEL TV EBONY
200cm (comp) x 50cm (prof) x 50cm (alt)





QUARTOS
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Rua do Monte 278 Frazão
4595-164, Paços de Ferreira

PORTUGAL

T:  +351 255 964 597
E:  geral@mbncollections.com

www.mbncollections.pt


