
Q16 Collection



O mundo está em constante mudança assim como as necessidades de arrumação. Com a utilização cada 
vez maior das clouds, as estantes começam a ter um peso decorativo nos escritórios modernos.

O sistema estantes Q16 com as suas linhas simples é o palco perfeito para realçar os nossos objetos. 
A Q16 pode ganhar novas formas e tamanhos, através dos seus componentes e acessórios para melhor 

corresponder com o estilo de cada cliente.

Partindo de uma configuração simples com um tensor X, modifica-se a adapta-se de acordo com as 
preferências e necessidades de cada um.

DIVISÓRIA

Q16 permite criar zonas distintas dentro do mesmo espaço utilizando o acessório “costa” para criar um efeito 
de transparência, consoante o número de “costas” que utilize.

PRATELEIRA TABULEIRO

Na continuidade de um escritório moderno e versátil introduzimos o elemento tabuleiro às nossas prateleiras 
de forma a conseguir uma melhor arrumação para os mais diferentes objetos.

CORES

Numa versão minimalista e atual o sistema Q16 tem como cores base o branco, o preto e o antracite e para 
que cada cliente possa adaptar ao seu gosto as signal colors são o amarelo e o vermelho.

ESTRUTURA

A base de toda a linha Q16 é constituída por tubos quadrados de 16mm e 
prateleiras em chapa de 1mm, apesar de um aspecto muito elegante suporta até 60 kg por prateleira, o que as 
tornam aptas para qualquer utilização em casa ou escritório. A estabilidade das estantes são garantidas pelos 

acessórios, tensores e fundos. As prateleiras em formato tabuleiro são feitas em tubo rectangular 50 x15.

The world is constantly changing as well as the storage needs. With the increasing use of the clouds, the shelves 
begin to  have a decorative weight in modern offices.The Q16 shelving system with its simple lines is the perfect 

stage to highlight our objects. The Q16 can gain new shapes and sizes, through its components and accessories 
to better match the style of each customer. Starting from a simple configuration with a tensioner X, it is modified 

and adapts according to the preferences and needs of each one.

PARTITION

Q16 allows you to create distinct zones within the same space using the “back” accessory to create a 
transparency effect, depending on the number of “backs” you use.

SHELF TRAY

Following a modern and versatile office we introduce the element tray to our shelves in order to obtain a better 
storage for the most different objects.

COLORS

In a minimalist and actual version, the Q16 system as his standard colors on white, black and anthracite so that 
each customer can adapt to their taste the signal colors that are yellow and red.

STRUCTURE

The base of all the shelves consists of the structure with 16mm square tubes and 1mm sheet metal shelves.
For greater stability enhancement the shelf is composed of an x-shaped tensioner made of 6mm tubular steel.

The tray shelves are made with a 60x20mm tubular ring.
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HOME

enjoy your time
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reading
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eat and drink
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meeting
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home office
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organize
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Measures / Medidas

3130

836 x 367 x 413

Prices are in Euros (€), vat is not included  / Os preços indicados são expressos em Euros e não incluem IVA. Prices are in Euros (€), vat is not included  / Os preços indicados são expressos em Euros e não incluem IVA.

1656 x 367 x 413 1656 x 367 x 790 1656 x 367 x 1165 1656 x 367 x 1540 1656 x 367 x 1940 1656 x 367 x 2294

836 x 367 x 790 836 x 367 x 1165 836 x 367 x 1540 836 x 367 x 1940 836 x 367 x 2294

L800

L1600

Shelving system costumization / Customização de Sistema de prateleiras

 * 1 unity of Tensor X  is incluid in any bookcase  /  1 unidade de Tensor X está incluído em qualquer estante.

Shelving system / Sistema de Prateleiras

Tensor X
715 x 390 

Open Box
800 x 335 h 356

Tray
836 x 335 

Back
770 x 390 

front view / vista frontal
L800 - 836 x 367 x1940

Shelving system costumization / Customização de Sistema de prateleiras

Example of costumization / Exemplo de costumização

800 x 335 h 356

Open Box Closed Box Double Open Box Double Closed Box

800 x 335 h 732800 x 335 h 356 800 x 335 h 732

715 x 390

Tensor X

836 x 335   /  1656 x 335 

Tray

770 x 390

Back



Measures / Medidas
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Example of costumization / Exemplo de costumização

front view / vista frontal
L1600 -1656 x 367 x1940

Tensor X
715 x 390 x 10

Tensor X
715 x 390 

Closed Box
800 x 335 h 356

Tray
1656 x 335 

Back
715 x 390 

Back
715 x 390 x 10

FURNITURE / MOBILIÁRIO
 

TABLES
Q-SIT

ACESSORIES 
OTHER

Open Box
800 x 335 h 356
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Measures / Medidas

34

MEETING TABLE - MESA DE REUNIÃO

Tables / Mesas

HOME DESK - SECRETÁRA PESSOAL

SIMPLE DESK - SECRETÁRIA INDIVIDUAL

1600 x 900 x 740

1200 x 500 x 740

1600 x 900 x 740  / 1800 x 900 x 740

2400 x 900 x 740

WORKSTATION - SECRETÁRIA DUPLA

SIDE TABLE - MESA DE APOIO

COFFE TABLE - MESA DE CENTRO

1600 x 1600 x 740  /  1800 x 1600 x 740

400 x 333 x 500

600 x 600 x 400 900 x 600 x 400

Prices are in Euros (€), vat is not included  / Os preços indicados são expressos em Euros e não incluem IVA. Prices are in Euros (€), vat is not included  / Os preços indicados são expressos em Euros e não incluem IVA.



Measures / Medidas

36 37

SOFA - SOFA

PUFF 

Q-SIT 

1500 x 366 x 450

700 x 700 x 450 / 700

366 x 366 x 450

STOOL - BANCOBENCH - BANCO CORRIDO

HIGH BENCH - BANCO ALTO

OFFICE CHAIR - CADEIRA ESCRITÓRIO 

300 x 376 x 450

420 x 420 x 750

500 x 500 x 800

Prices are in Euros (€), vat is not included  / Os preços indicados são expressos em Euros e não incluem IVA. Prices are in Euros (€), vat is not included  / Os preços indicados são expressos em Euros e não incluem IVA.



Measures / Medidas

38 39

CLOAKROOM - BENGALEIRO

SUPPORT GUARD RAIN - SUPORTE GUARDA CHUVA

CONSOLE HALL - CONSOLA HALL ENTRADA

OTHERS / OUTROS

FINISHES / ACABAMENTOS 

Prices are in Euros (€), vat is not included  / Os preços indicados são expressos em Euros e não incluem IVA.

450 x 376 x 1700

450 x 376 x 450

800 x 366 x 850



MELAMINA / MELAMINA FABRIC / TECIDO

METAL / METAL

GLASS / VIDRO

Xpress black

spacial grey

strong dark soft withe

black Coffe

montain oak

transparent / transparente

marin red impire yellow star withe

Xpress red Xpress green
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3D and Art Direction : Victor Freitas Design /      @victor_f_design    

Printing: Gráfica Ideal de Águeda S.A.
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