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Um mundo de possibilidades!
Libere sua criatividade

A família M.Start aumentou com a chegada de novas
medidas em estruturas tubulares.

Profundidade de
400mm
Pode ser aplicada em
estantes, aparadores,
nichos, mesas de
centro, armários, home
office, entre outros.

6397 20 x 100 x 300 mm
6324 20 x 100 x 400 mm
6329 20 x 100 x 550 mm

6400 20 x 1010 x 300 mm
6326 20 x 1010 x 400 mm
6331 20 x 1010 x 550 mm

6398 20 x 400 x 300 mm
6325 20 x 400 x 400 mm
6330 20 x 400 x 550 mm

6401 20 x 1440 x 300 mm
6327 20 x 1440 x 400 mm
6332 20 x 1440 x 550 mm

6399 20 x 780 x 300 mm
6403 20 x 780 x 400 mm
6404 20 x 780 x 550 mm

6402 20 x 2200 x 300 mm
6328 20 x 2200 x 400 mm
6333 20 x 2200 x 550 mm

ACABAMENTOS

Profundidade de
300mm
Ideal para estantes de
livros, armários aéreos
de cozinha, aparadores,
escritórios, banheiros,
espaços de trabalho e
salas.

Profundidade de
550mm
Indicada para dormitórios,
escrivaninhas, lavanderias,
ilhas e armários inferiores
de cozinha.
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INOVAÇÃO
Atendendo aos padrões mais exigentes de mercado,
com acabamentos e detalhes bem resolvidos, o design
encontra a praticidade para dar vida a sua criatividade!

Com maior agilidade na
montagem, agora é possível
fixar as prateleiras através de
parafusos com a garantia do
acabamento perfeito.

Soluções desenvolvidas para
possibilitar a passagem de
fiação elétrica por dentro da
estrutura, garantindo que os
cabos não fiquem aparentes.

Agora é possível utilizar estruturas M.Start sem
ancoragem de paredes.
Para isso se faz necessário o uso dos
Conjuntos Estabilizadores

Conjunto Estabilizador
6407 - 120 x 100 x 40 mm
Para evitar possíveis acidentes ocasionados pelo eventual tombamento de alguma estrutura, recomenda-se que estas
sejam fixadas no piso. Para isso, disponibilizamos uma ferragem de fixação superior/inferior (6413) vendida separadamente.

ESTILO
Estilo em todos os ambientes!

M. Start Lift é a linha de estruturas tubulares da Masutti
Copat que permite fixação superior. Está disponível na altura
de 780 mm com as profundidades de 400 e 550 mm.

A M.Start Lift é destaque em qualquer projeto,
além da estética, traz funcionalidade e
elegância ao ambiente.
Produto pensado em cada detalhe, oferece
ao mercado o que a Masutti Copat tem de
melhor.

ACABAMENTOS

* Conjunto Estabilizador
6407 - 120 x 100 x 40 mm
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6405 20 x 780 x 400 mm
6406 20 x 780 x 550 mm
* É obrigatório o uso do conjunto
estabilizador para MStart Lift

A Masutti Copat disponibiliza de forma gratuita arquivos para download no site www.masutticopat.com.br. Para
ter acesso busque a aba “produtos” no site, em seguida basta escolher o produto desejado, no canto direito inferior relativo
à imagem escolhida é possível encontrar a opção de download de arquivos em .dxf para Promob, e .skp para Sketchup.
Caso necessite adquirir a biblioteca completa, basta seguir os passos anteriores e clicar na aba “solicite
biblioteca completa.dxf/.skp”, em caso de dificuldade entrar em contato com nossa equipe interna.
Destacamos ainda que estamos presentes com a biblioteca completa e atualizada nas versões do Promob
Archi e Plus. Arquitetos, projetistas e especificadores usuários destas versões de Promob podem utilizar esta facilidade de
inclusão de acessórios Masutti Copat em seus projetos. Em seguida podem buscar estes produtos em nossos revendedores, que estão destacados na aba “onde encontrar”, do site www.masutticopat.com.br.
É importante ressaltar que estamos com nossa biblioteca Masutti Copat completa no 3D warehouse do
Sketchup, possibilitando que usuários deste software tenham acesso a nossos arquivos para especificação em seus
projetos.

FUNCIONALIDADE
Onde o minimalismo encontra
o industrial!

Esta linha foi totalmente pensada para que haja a
otimização dos ambientes, ocupando de forma inteligente
todos os espaços disponíveis, e de quebra traz o charme e
funcionalidade das estruturas tubulares.

ACABAMENTOS

A M.Start Adapt está disponível em 3 alturas (270,
520 e 770mm) com a profundidade de 200mm.
Ideal para composição de ambientes que precisam de funcionalidade e versatilidade.
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6408 20 x 270 x 200 mm
6409 20 x 520 x 200 mm
6410 20 x 770 x 200 mm
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NATUREZA
O jardim vertical perfeito para
qualquer projeto

Pensando na necessidade de conexão com a natureza
deixando um pouco de lado problemas e preocupações do
dia a dia, a prateleira Garden foi criada para compôr seu
jardim vertical.
A Prateleira Garden possibilita colocar os
vasos de forma segura e elegante, compondo
o layout da forma que preferir.
Projetados para atuar juntamente com a
estrutura M.Start Adapt, também podem ser
usadas com um suporte fixo na parede.
Prateleira Garden para M.Start Adapt
6412 – 800 x 20 x 190mm

Através de um eixo central, permite-se o giro da
Prateleira Garden, possibilitando escolher o melhor
ângulo para deixar suas plantinhas.
Possui espaço para 5 vasos, de diâmetro de 120mm
cada.

ACABAMENTOS

Prateleira Garden
6411 – 811 x 100 x 200mm
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@masutticopat

MasuttiCopat

@MasuttiCopat

Acesse nosso catálogo
completo e saiba mais.
masutticopat.com.br
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