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Plantar Ideias é um estúdio de design de áreas externas que trabalha integrando as disciplinas de botânica, iluminação e design transformando 
a composição da paisagem. A inspiração para todos os seus projetos deriva de histórias que a própria natureza nos diz. Pode ser a partir de uma 

árvore, um animal ou até mesmo o oceano; Tudo pode ser uma inspiração para a criação de formas e texturas no desing de suas peças.
 

Focado no design de áreas externas, o estúdio acredita na composição da paisagem com a utilização de mobiliário e objetos adequados que 
combinem materiais de mais resistentes, conforto e design clean com qualidades estéticas. O objetivo é inspirar.

 
A coleção Urbanus reflete a busca de referências da natureza brasileira. Esta coleção começa com o imaginário de aves, passando por algumas 

das mais conhecidas espécies da flora brasileira.
-

Plantar Ideias is an outdoor design studio which works by integrating the disciplines of botany, lighting and design transforming the composition of the 
landscape. The inspiration for all your projects derives from stories that nature itself tells. It can become from a tree, an animal or even the ocean; everything 

can be an inspiration for the creation of shapes and textures in their design pieces.

Focused on the design of external areas, the studio believes in the composition of the landscape with appropriate furniture and objects that combine long-lasting 
materials, comfort and clean design with aesthetic pleasure. They aim to inspire.

The collection Urbanus reflects the search for references from Brazilian nature. This collection begins with the imaginary of birds, going through some of the 
most recognizable species of the Brazilian flora.
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BANANEIRA

As pessoas dizem que das bananeiras tudo pode ser aproveitado. 
Observando como as plantações de banana crescem; da árvore principal 

vem as filhas e depois as netas, veio a inspiração para criar o banco da 
Bananeira. Um redesenho das tradicionais namoradeiras, com três lugares e 
um design tropical. Reflete uma nova proposta de interação entre as pessoas 

e o mobiliário. Toda a peça é feita em concreto branco trabalhado em várias 
texturas em que o material pode ser trabalhado. Os elementos metálicos são 

em aço inox, um material mais resistente às intempéries e que não danifica 
o concreto. É uma peça para aproveitar a vida.

-
People say that everything can be use from the plantain. Observing how the 

banana plantations grow; from the main tree comes the daughters and then the 
granddaughters, came the inspiration to create the bench Bananeira. A redesign 

of the traditional loveseats, with three seats and a tropical design. Reflects a new 
proposal of interaction between people and the furniture. The entire piece is made 

of white concrete molded in various textures that the material provides. The metallic 
elements are in stainless steel, a material more weather resistant and which does 

not damage the concrete. It is a piece to enjoy life.
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RUFUS URBANUS

Inspirado nos pássaros urbanos que vivem entre os edifícios e arranha-céus, a 
linha Rufus Urbanus traz diferentes versões de casas de passarinho, propondo uma 

interação lúdica do habitat natural dos pássaros, redesenhadas em concreto, material 
que remete diretamente ao desenho das grandes cidades. 

-
Inspired by the urban birds who live amongst buildings and skyscrapers, the line Rufus Urbanus 

brings different versions of bird houses, proposing a playful interaction of the bird’s natural 
habitat redesigned in concrete, the material that refers directly to the design of big cities. 
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 BROMÉLIA

Inspirado pela forma e textura das bromélia, o mobiliário 
consiste em três assentos na forma de pétalas, que 

sugerem uma maneira diferente para acomodação e 
descanso, servindo como uma espreguiçadeira tripla para 

áreas externas. O material, o concreto, é trabalhado em 
diferentes texturas remetendo a pétala da planta.

-
Inspired by the shape and texture of the plant called bromelain, 

the furniture consists of three seats in the form of petals, 
suggesting a different way for accommodation and rest, serving 

as a triple outdoor lounger. The material, concrete, provides 
different textures reminding the original petal.
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PISO APIS

Inspirado nas colméias de abelhas, o piso Apis é um grande hexágono 
de concreto montado como um quebra-cabeça, que cria uma paginação 
mais orgânica e que desenvolve uma relação mais interessante entre o 

limite do chão com o jardim.
-

Inspired by the hives of bees, the paving Apis is a large concrete hexagon 
fixed like a puzzle, that creates a more organic pagination and it develops an 

interesting relationship between the floor limit and garden.                                                                 
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MESA APIS

A mesa Apis propõe uma brincadeira na interação entre a composição do piso e a 
construção da paisagem visual. Feita com uma placa de concreta hexagonal, de 

mesmo tamanho que a do piso, com pés rústicos em vergalhão metálico, esta mesa 
pode ser feita em várias alturas, facilitando a composição das peças.

-
The Apis table propose a playful interaction between the floor pagination and the visual 

landscape construction. Made of a hexagonal concrete board, same size as the floor, with rustic 
metal rebar feet, this table can be design in several heights facilitating composition parts.

                                                                                                                  
 
 
 



PLANTAR IDEIAS

URBANUS
INFORMAÇÕES TÉCNICAS / TECHINICAL INFORMATION
 
 
 



www.plantarideias.com.br І   12

RUFUS URBANUS X (PI021)

Material: Concreto, Aço inox І  Dimensão: 25x25x25 (cm)   І  Peso: 11kg 

Material: Concrete, StainlessSteel  І  Dimensions: 25x25x25 (cm)   І  Weight: 11kg       

RUFUS URBANUS S (PI022)

Material: Concreto, Aço inox І  Dimensão: 20x20x20 (cm) + haste 150 (cm) І  Peso: 8kg  

Material: Concrete, StainlessSteel  І  Dimensions: 20x20x20 (cm) + rod 150(cm)  І  Weight: 8kg  

CUIA (PI023)

Material: Concreto, Aço inox  І  Dimensão: 14x20x20 (cm) + haste 120(cm)  І  Peso: 8kg                                                                  

Material: Concrete, StainlessSteel  І  Dimensions: 14x20x20 (cm) + rod 120(cm)  І  Weight: 8kg   

DIMENSÕES E MATERIAIS / DIMENSIONS AND MATERIALS
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DIMENSÕES E MATERIAIS / DIMENSIONS AND MATERIALS

BANANEIRA (PI024) 

Material: Concreto, Aço inox І  Dimensão: 43x134x80 (cm)  І  Peso: 320kg                                                                            

Material: Concrete, StainlessSteel  І  Dimensions: 43x134x80 (cm)  І  Weight: 320kg                                                                            

BANANAL S (PI025) 

Material: Concreto І  Dimensão: 43x134x80 (cm)  І  Peso: 300kg                                                                            

Material: Concrete  І  Dimensions: 43x134x80 (cm)  І  Weight: 300kg        

BANANAL M (PI026) 

Material: Concreto  І  Dimensão: 43x165x80 (cm)  І  Peso: 350kg                                                                            

Material: Concrete  І  Dimensions: 43x165x80 (cm)  І  Weight: 350kg     

BANANAL X (PI027) 

Material: Concreto   І  Dimensão: 43x210x110 (cm)  І  Peso: 500kg                                                                            

Material: Concrete  І  Dimensions: 43x210x110 (cm)  І  Weight: 500kg             
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DIMENSÕES E MATERIAIS / DIMENSIONS AND MATERIALS

BROMÉLIA (PI028) 

Material: Concreto  І  Dimensão: 56x160x160 (cm)   І  Peso: 750kg                                                                         

Material: Concrete  І  Dimensions: 56x160x160 (cm)   І  Weight: 750kg

PISO (PI029)

Material: Concreto  І  Dimensão: 5x86x100 (cm)   І  Peso: 80kg                                                                          

Material: Concrete  І  Dimensions: 5x86x100 (cm)   І  Weight: 80kg      
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DIMENSÕES E MATERIAIS / DIMENSIONS AND MATERIALS

 

MESA APIS 55 (PI030)

Material: Concreto, vergalhão  І  Dimensão: 55x86x100 (cm)   І  Peso: 120kg                  

Material: Concrete, metal rebar  І  Dimensions: 55x86x100 (cm)   І  Weight: 120kg    

MESA APIS 105 (PI031)

Material: Concreto, vergalhão  І  Dimensão: 110x86x100 (cm)   І  Peso: 140kg                  

Material: Concrete, metal rebar  І  Dimensions: 110x86x100 (cm)   І  Weight: 140kg     

ACABAMENTOS / FINISHING

ref.2929

cores concreto / concrete colors:   

    

  

   

ref.2929B ref.2753/B ref.3419ref.AM3671
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PLANTAR IDEIAS

Rua Uruana, 116  São Paulo І Brasil
 Zipcode 04019-070

contato@plantarideias.com.br
www.plantarideias.com.br

www.rollit.com.br

COLEÇÃO EM PARCEIRIA COM / COLLECTION IN PARTNERSHIP WITH:

www.stone.ind.br


