
A empresa se reserva o direito de realizar modificações nos produtos apresentados sem prévio aviso.
The company reserves the right to make any changes in the products presented herein without previous notice.
La empresa se reserva al derecho de efetuar modificaciones en los productos presentados sin prévio aviso.

“É a qualidade de nossas ações e a paixão com que as realizamos  
que definirão a recompensa que receberemos no final.”

Aqui não há crise...
Há Cristo!

Rua Lázaro Luiz Barbosa, 55 | Centro

CEP 15155-000 | Jaci | SP | Brasil

www.edn .com.br

/ednmoveis

17 3283-9600

edn@edn.com.br
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linha

    CLASS

rack AUSTIN
mesa lateral BELLE
mesa apoio BELLE
rack DARIN
rack FÉLIX
rack MORGAN
painel GARDEN
rack STAR
home LENI
home ATRIO
buffet MAGNUM
buffet UNION
buffet PÉTRUS
bar adega BALI
mesa cabeceira LUCCA
cristaleira SINTRA
mesa de centro VENETO
mesa lateral VENETO
aparador BARI
estante livreiro GARBO
buffet PASSION
buffet CHANDON
buffet CANNES
quadro espelho BISOTÊ 1,36
buffet MALBEC
buffet ARGO
quadro espelho BISOTÊ 1,36
painel LEGACY 2.0
rack LEGACY 2.0
painel LEGACY 1.6
rack LEGACY 1.6
painel MERLOT
rack MERLOT
rack TITAN
rack VINCI
rack KENZO
rack REALE
aparador LINUS
mesa apoio DUNA
mesa de centro GRACE
mesa lateral LUNIS
livreiro CHAPLIN
mesa cabeceira DREAM
bar PUB
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27
28
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34
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35
36
36
38
38
39
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43
44
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49
50

rack CARRARA
painel AREZZO
painel CONDOR
painel SAVOY 2.0
painel SAVOY 1.6
painel PALLADIUM
painel MURANO
painel DAVOS
painel MAXI
painel TORINO II
painel FOX NEW
penteadeira AMÉLIE
home RAVÉLLO
home ROYAL
home NEVADA
rack LIVERPOOL
painel VAN GOGH
rack VAN GOGH
mesa de centro PRÁTICA
mesa de apoio WOOD
mesa bar DRINK
mesa office JOYA
mesa office ATHENA

52
54
56
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
73
74
75
76
77
78

mesa de centro DUQUESA
mesa lateral DUQUESA
mesa de apoio DUQUESA
aparador LUIS XV
bombe LUIS XV
quadro espelho BISOTÊ 0,67
mesa de cabeceira LUIS XV

80
80
80
82
83
83
84
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27542 | cedro

rack AUSTIN

rack - 741198 | off white
mesa lateral - 24142 | off white
mesa apoio  - 24143 | off white

600mm 2000mm 420mm

2000mm

Li
vr

e 75”
pés em 
metal

detalhes do produto

Gaveta com corrediças telescópicas. Pés em metal.

Portas com dobradiças metálicas. Puxadores em cava.

775198 | cedro

mesa lateral BELLE

550mm 400mm 400mm

pés em 
metal

mesa apoio BELLE

650mm 400mm 400mm

pés em 
metal

27543 | cedro

opções de cores 

04 05



rack DARIN

620mm 1780mm 410mm

pés em 
madeira maciça

776186 | off white/cedro 

opção de cor 

775186 | cedro

detalhes do produto

Porta com acabamento em Rattan. 
Porta central Basculante.

Pés em madeira maciça.

1780mm

Li
vr

e 75”
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620mm 1780mm 410mm

rack FÉLIX

776189 | off white/cedro 

opção de cor 

777189 | preto/cedro

detalhes do produto

Pés em madeira maciça.
Porta central Basculante.

Puxadores em couro.

pés em 
madeira maciça 1780mm

Li
vr

e 75”

08 09



2

rack MORGAN

1180mm 2180mm 50mm

painel GARDEN

600mm 2180mm 420mm

Rack  - 776187 | off white/cedro
Painel - 776196 | off white/cedro

opção de cor 

Rack - 778187 | cedro/off white

detalhes do produto

Portas com dobradiças metálicas. Painel ripado.

Gavetas com corrediças metálicas.pés em 
madeira maciça 2180mm

Li
vr

e 75”

2180mm

Li
vr

e 75”

10 11



650mm 1600mm 385mm

rack STAR

777192 | off white/cedro 

opção de cor 

778192 | preto/cedro

detalhes do produto

Portas com dobradiças metálicas. Puxadores em couro.

Pés em madeira maciça.pés em 
madeira maciça 1600mm

Li
vr

e 60”

12 13



1920mm 2400mm 450mm

1700mm

12
00

m
m

rodízdios 
embutidos

puxadores 
madeira maciça

home LENI

75”

37669 | off white/cedro

opção de cor 

37869 | cedro/off white

detalhes do produto

Prateleira de vidro 8mm. Gavetas com corrediças telescópicas.

14 15



1920mm 2000mm 420mm

1700mm

12
00

m
m

rodízdios 
embutidos

puxadores 
madeira maciça

home ATRIO

75”

37670  | off white/cedro

opção de cor 

37870 | cedro/off white

detalhes do produto

Prateleira de vidro 8mm. Puxadores em madeira maciça.

16 17



820mm 1870mm 450mm

buffet MAGNUM

773194 | off white/cedro

opção de cor 

775194 | cedro

interno do produto

pés 
madeira maciça

corrediças 
telescópicas

18 19



810mm 1600mm 430mm

buffet UNION

776190 | off white/cedro

775190 | cedro/off white

interno do produto

753190 | naturale/off white

pés 
madeira maciça

puxadores 
madeira maciça

opções de cores 

20 21



820mm 1260mm 440mm

buffet PÉTRUS

777181 | preto/cedro
776181 | off white/cedro

interno do produto

opções de cores 

pés 
madeira maciça

corrediças 
telescópicas

22 23



850mm 500mm 320mm

bar adega BALI

47520 | cedro

pés 
madeira maciça

Bandeja em madeira maciça com espelho.

opções de cores 

45420 | preto

44120 | off white

640mm 580mm 420mm

mesa cabeceira 
LUCCA

opções de cores 

47621 | off white/cedro

47821 | branco/cedro 47721 | preto/cedro

pés 
madeira maciça

corrediças 
telescópicas

24 25



1730mm 580mm 365mm

cristaleira SINTRA

47014 | preto/naturale

pés 
madeira maciça

puxador 
em ABS

Adega para 10 garrafas.

Estrutura em chapa dupla.Porta e prateleiras de vidros temperados.

opções de cores 

47614 | off white/cedro

325mm 600mm 600mm

mesa de centro VENETO
pés 

madeira maciça

Mesa de centro  - 17553 | cedro
Mesa lateral       - 27540 | cedro 

625mm 400mm 400mm

mesa lateral VENETO
Produto
vendido 

separadamente

24640 | naturale14653 | naturale

45514 | off white/naturale
26 27



780mm 1050mm 345mm

aparador BARI

85513 | off white/naturale 87013 | preto/naturale

pés 
madeira maciça

puxador 
em ABS

Gavetas com corrediças telescópicas.

opções de cores 

87613 | off white/cedro

Estrutura de chapas duplas.

1730mm 580mm 365mm

estante livreiro GARBO

pés 
madeira maciça

Moldura interna.

44615 | naturale
44115 | off white

opções de cores 

28 29



820mm 1730mm 440mm

buffet PASSION

opção de cor 

775148 | cedro natural 776148 | off white/cedro natural

pés 
madeira maciça

quinto pé
de segurança

Adega.

Gavetas com corrediças telescópicas.

Interno do produto

30 31



820mm 1400mm 440mm

buffet CHANDON

752137 | off white/naturale

pés 
madeira maciça

opções de cores 

776137 | off white/cedro

Portas com prateleiras interna.

Gaveta com corrediças telescópicas

quinto pé
de segurança

752147 | off white

opções de cores 

Portas com prateleiras interna.

Gaveta com corrediças telescópicas

Adega removível.

820mm 1400mm 440mm

buffet CANNES

670mm 1360mm 15mm

quadro espelho 

BISOTÊ

pés em  
madeira maciça

quinto pé
de segurança

Buffet   - 746147 | naturale
Espelho - 72144 

770137 | preto/naturale

Produto
vendido 

separadamente
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820mm 1400mm 440mm

buffet MALBEC

pés 
madeira maciça

opções de cores 

746142 | naturale

Portas com prateleiras interna.

Gaveta com corrediças telescópicas

quinto pé
de segurança

opções de cores 

Portas com prateleiras interna.
Gaveta interna no produto.

741142 | off white

820mm 1400mm 420mm

buffet ARGO

670mm 1360mm 15mm

quadro espelho 

BISOTÊ

pés em  
madeira maciça

quinto pé
de segurança

Buffet   - 778170 | cedro/off white
Espelho - 72144 

Portas com espelhos.

Produto
vendido 

separadamente

755170 | off white/naturale

777170 | cedro
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opções de cores 

Painel - 776161 | off white/cedro
Rack  - 776162 | off white/cedro 

Painel - 776161 | off white/cedro
Rack  - 741162 | off white

rack LEGACY 2.0

600mm 2000mm 420mm

pés em  
madeira maciça

2000mm

10
00

m
m

75” Produto
vendido 

separadamente

puxadores 
em ABS

1250mm 2000mm 60mm

painel LEGACY 2.0

2000mm

10
00

m
m

75” Produto
vendido 

separadamente

Painel - 777161 | cedro/preto
Rack  - 777162 | cedro/preto

Puxadores em ABS. Tampo de 25mm.

Dobradiças metálicas. Acabamento ripado.
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1250mm 1600mm 60mm

painel LEGACY 1.6

opções de cores 

Painel - 776177 | off white/cedro
Rack  - 776176 | off white/cedro 

Painel - 777177 | cedro/preto
Rack  - 777176 | cedro/preto

Painel - 776177 | off white/cedro
Rack  - 741176 | off white

600mm 1600mm 420mm

rack LEGACY 1.6

pés em  
madeira maciça 1600mm

10
00

m
m

60” Produto
vendido 

separadamente
puxadores 
em ABS

1100mm 1780mm 45mm

painel MERLOT

opções de cores 

Painel - 768139 | cedro/off white
Rack  - 752132  | off white/cedro

680mm 1780mm 360mm

rack MERLOT

pés em  
madeira maciça 1780mm

80
0m

m

58” Produto
vendido 

separadamente
puxadores 
em ABS

Portas com dobradiças metálicas.

Estrutura de chapa dupla. Adega removível.

Painel - 770139 | preto/naturale
Rack  - 770131  | preto/naturale

Painel - 752139 | off white/naturale
Rack  - 752131  | off white/naturale
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700mm 1600mm 350mm

rack TITAN

746130 | naturale

pés 
madeira maciça

opções de cores 

741130 | off white

Portas com dobradiças metálicas.

1600mm

liv
re 65”

752130 | preto

700mm 1160mm 350mm

rack VINCI

741155 | off white

pés 
madeira maciça

opções de cores 

Portas com dobradiças metálicas.

1130mm

liv
re 43”

754155 | preto

746155 | naturale

40 41



760mm 1200mm 350mm

rack KENZO

pés 
madeira maciça

opções de cores 

75371 | preto

1200mm

liv
re 50”

710mm 900mm 350mm

rack REALE

pés 
madeira maciça

76886 | nogal/off white

900mm

liv
re 32”

75271 | naturale/off white

7371 | branco

76771 | nogal

opções de cores 

76786 | nogal

7386 | branco

75386 | preto
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780mm 1050mm 330mm

aparador LINUS

pés 
madeira maciça

opções de cores 

84110 | off white

Bandeja em madeira com espelho.

85310 | preto

740mm 600mm 350mm

mesa apoio DUNA

pés 
madeira maciça

15047 | preto

puxador
em metal

opções de cores 

13726 | nogal

1347 | branco
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opções de cores 

Mesa de centro - 14142 | off white
Mesa latral       - 24131 | off white

Mesa de centro - 146425 | naturale
Mesa latral       - 246631 | naturale

mesa lateral LUNIS

620mm 400mm 400mm

pés em  
madeira maciça

Produto
vendido 

separadamente

320mm 650mm 650mm

mesa de centro GRACE

Mesa de centro - 15342 | preto
Mesa latral       - 25331 | preto

Tampo de 25mm, borda usinada.

pés em  
madeira maciça

Produto
vendido 

separadamente
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1370mm 600mm 350mm

livreiro CHAPLIN

pés 
madeira maciça

64726 | preto

opções de cores 

 

620mm 520mm 410mm

mesa de cabeceira DREAM 

pés 
madeira maciça

3012 | branco

opções de cores 
66726 | nogal

6326 | branco

Laterais cônicas.

45312 | naturale/off white 36712 | nogal

46012 | preto
48 49



850mm 435mm 320mm

bar PUB

pés 
madeira maciça

opções de cores 

44107 | off white

Bandeja em madeira com espelho.

46707 | nogal 4307 | branco

44707 | preto

50

  linha

     TRADICIONAL



600mm 1600mm 400mm

rack CARRARA

776197 | off white/cedro

opções de cores 

772197 | off white/nogal752197 | cedro/off white

1600mm

Li
vr

e 65”
rodízdios 
embutidos

detalhes do produto

Detalhe ripado. Dobradiças em metal.
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painel AREZZO

1230mm 1600mm 270mm

778195 | cedro/off white

1360mm

95
0m

m

55”
puxadores 
em ABS

opções de cores 

detalhes do produto

Espelho com bisotê.

776195 | off white/cedro 777195 | preto/cedro
54 55



painel CONDOR

1600mm 1500mm 280mm

776193 | off white/cedro 

1500mm

10
35

m
m

55”
puxadores 
em ABS

opções de cores 

768193 | nogal/off white 777193 | preto/cedro
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opção de cor 

777166 | cedro/preto
776166 | off white/cedro

detalhes do produto

Portas basculantes. Fita de LED e interruptor inclusos.

1520mm 2000mm 280mm

painel SAVOY 2.0

2000mm

10
00

m
m

75”

58 59



1520mm 1630mm 280mm

painel SAVOY 1.6

777156 | cedro/preto

opções de cores 

776156 | off white/cedro

Portas basculantes. Fitas de LED e interruptor inclusos.

1630mm

10
00

m
m

65”

1180mm 1800mm 330mm

painel PALLADIUM

741157 | off white

746157 | naturale

opções de cores 

754157 | preto

Bandeja de madeira com espelho.

1390mm

90
0m

m

58”
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1430mm 1800mm 300mm

painel MURANO

776175 | off white/cedro

opções de cores 

Prateleiras de vidro 8mm.

1450mm

10
30

m
m

60”

1084mm 1400mm 262mm

painel DAVOS

774200 | off white/cedro

opções de cores 

Painel ripado.

1220mm

86
0m

m

55”

Sistema de montagem
e fixação em duas partes.

Necessário 1 Pessoa para montagem.

777175 | preto/cedro

Portas basculantes.Painel ripado.

62 63

768200 | nogal/off white 777200 | preto/cedro



1180mm 1800mm 285mm

painel MAXI

776152 | off white/cedro

opções de cores 

1800mm

91
0m

m

65”

1600mm 1200mm 250mm

painel TORINO II

767160 | nogal

755160 | off/white/naturale

opções de cores 

73160 | branco

1200mm

94
0m

m

50”

746152 | naturale 767152 | nogal

755152 | off white/naturale 73152 | branco

754152 | preto
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860mm 1200mm 220mm

painel FOX NEW

778167 | cedro/off white

opções de cores 

1200mm

72
0m

m

43”

867mm 1050mm 340mm

penteadeira AMÉLIE

14304 | branco

734167 | nogal 768167 | nogal/off white

73167 | branco
opções de cores 

Gavetas com corrediças telescópicas e colméia.

puxadores 
em ABS

não acompanha
Lâmpada

Gaveta com chave.

14504 | preto

Puxadores em ABS.

754167 | preto

66 67



37760 | cedro/preto 37660 | off white/cedro

detalhes do produto

Porta Basculante.

1840mm 2180mm 420mm

home RAVÉLLO

Prateleira de vidro 8mm.

Portas com dobradiças metálicas.

36860 | off white/nogal

opções de cores 

1380mm

87
0m

m

58”
rodízdios 
embutidos

puxador 
em ABS

68 69



1800mm 1800mm 400mm

home ROYAL

35364 | off white/naturale

opções de cores 

37864 | cedro/off white

Portas com dobradiças metálicas. Tampo de 25mm e acabamento 
ripado.

1600mm

10
30

m
m

65”

1670mm 1600mm 330mm

home NEVADA

36868 | off white/nogal

34668 | naturale

opções de cores 

37568 | naturale/off white

1200mm

84
0m

m

50”

36864 | nogal/off white

rodízdios 
embutidos

puxadores 
em ABS

Puxadores em ABS. Portas com dobradiças metálicas.
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620mm 1080mm 350mm

rack LIVERPOOL

770171 | preto/naturale

1080mm

liv
re 42”

puxadores 
em ABS

opções de cores 

Portas com dobradiças metálicas. Acabamento com molduras. 

746171 | naturale 755171 | off white/naturale

920mm 1550mm 45mm

painel VAN GOGH

opções de cores 

Painel - 755172 | off white/naturale
Rack  - 755173  | off white/naturale

620mm 1550mm 400mm

rack VAN GOGH

1520mm

90
0m

m

58” Produto
vendido 

separadamente
rodízdios 
embutidos

Portas com dobradiças metálicas. Acabamento com molduras. 

Painel - 770172 | preto/naturale
Rack  - 770173 | preto/naturale

Painel - 746672 | naturale
Rack  - 746173  | naturale

72 73



380mm 850mm 485mm

mesa de centro PRÁTICA

17955 | off white/cedro

opções de cores 

Acompanha mesa para Notebook, acabamento ripado, rodízios e tampo 
de 25mm.

15655 | preto/naturale 16155 | off white/naturale

600mm 500mm 500mm

mesa de apoio WOOD

24134 | off white

opções de cores 

24634 | naturale

pés em 
madeira maciça

25334 | preto
16755 | nogal
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720mm 460mm 330mm

mesa bar DRINK

24639 | naturale

opções de cores 

Bandeja madeira maciça com espelho.

64630 | naturale

pés em 
madeira maciça

puxador
em metal 1560mm 1080mm 400mm

mesa office JOYA

opções de cores 

Porta com dobradiça metálica.

puxadores 
em ABS

Acabamento ripado.

65330 | preto

Gaveta com corrediça metálica.

1040mm

43
0m

m

29”

6330 | branco25339 | preto

24139 | off white
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770mm 1080mm 400mm

mesa office ATHENA

6331 | branco

opções de cores 

puxadores 
em ABS 1080mm

10
00

m
m

29”

64631 | naturale

65331 | preto
78

  linha

      LUIS XV



opção de cor 

detalhes do produto

320mm 800mm 800mm

mesa de centro DUQUESA

mesa de centro - 14152  | off white
mesa lateral      - 24133 | off white
mesa de apoio  - 24135 | off white

490mm 500mm 500mm

mesa lateral DUQUESA

620mm 400mm 400mm

mesa de apoio DUQUESA

Produto
vendido 

separadamente

pés em 
madeira maciça

mesa de centro - 14652  | naturale mesa latera - 24633 | naturale mesa de apoio - 24635 | naturale
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750mm 1180mm 360mm

aparador LUIS XV

84609 | naturale

opções de cores 

84109 | off white

pés em 
madeira maciça

Gavetas com corrediças telescópicas.
Tampo de 25mm.

Espelho com Bisotê.

780mm 800mm 450mm

bombe LUIS XV

670mm 670mm 15mm

quadro espelho 

BISOTÊ

pés em  
madeira maciça

Produto
vendido 

separadamentepuxador
em metal

Bombe   - 41041 | off white
Espelho - 715144 

82 83



620mm 500mm 410mm

mesa de cabeceira
 LUIS XV

41014 | off white

opções de cores 

Gavetas com corrediças telescópicas. Puxadores em metal.
Tampo 25mm.

pés em 
madeira maciça

puxador
em metal

A EDN é uma empresa que se preocupa 
com o futuro do nosso planeta, por isso 
adotamos medidas para a preservação do 
meio ambiente e uma qualidade de vida 
saudável. Nossos produtos são fabricados 

a partir de materiais ecologicamente 
corretos, controle na emissão de poluentes, 
coleta seletiva e correta destinação dos 

mesmo.

S om os  u m a  E m p r e s a 

Am i g a  d a  N a t u r e z a

84

45014 | naturale



Cedro

OPÇÕ E S

D E  CO R E S

Naturale Nogal

Preto Off White

Branco Amarelo


