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Conheça o mundo Forma Legno



De onde vem a nossa 
inspiração?
A Forma Legno foi buscar na natureza 
a essência que inspira seu trabalho: nos 
animais que constroem seus lares e 
transformam o ambiente ao seu redor. 

Os pássaros, por exemplo, fazem ninhos com 
zelo e dedicação para proteger seus ovos e 
filhotes das intempéries e predadores. São a 
mais pura expressão da perfeita ligação entre 
resistência e funcionalidade, que aparecem 
traduzidas no design minimalista das 
criações Forma Legno.

A transformação do natural 

em soluções funcionais e 

harmônicas.



Ultrapasse as barreiras do tempo 
com design, muita personalidade e 
materiais de qualidade superior com 
vida útil prolongada. 

Nosso propósito é ligar o sonho à realidade e 
transformar casas em verdadeiros refúgios, afinal 
cada lar é um universo particular.

A história de Sucesso de Vanderlei Andrea Dondé. 

Movido a realizar seus sonhos e transformar em realidade histórias 

concretas, idealizadas através de muita vontade, determinação, 

empreendedorismo e comprometimento!!

Quando criança, Vanderlei já seguia em direção ao caminho 

do sucesso no mundo dos negócios. Formado em técnico em 

contabilidade, Empreendedor nato em sua essência, trabalhou na área 

bancária, imobiliária e industrial, época em que despertou seu desejo 

em fundar sua primeira empresa. 

Em 1990 nasceu a Vanderlei Andrea Dondé indústria de Cadeiras. 

Com a consolidação da Marca no mercado nacional e América Latina, 

Vanderlei decidiu trocar o nome de seu negócio, surgia a Caderode 

Mobiliário Corporativo em 1994.

Com know-how de mais de 26 anos no mercado, Vanderlei idealiza 

então realizar um sonho Maior! Ao lado de sua esposa e sócia Rellen 

Larrat S. Dondé fundam a Forma Legno móveis com personalidade. 

Uma indústria moderna, dinâmica e tecnológica, onde apresentam 

ao mercado estilo, design e elegância como protagonista do seu 

cotidiano.

Uma Nova Marca, um Novo Mundo, um Novo Conceito, 

uma Nova Essência, isso é Forma Legno.



Mais que uma marca, somos um mundo de estilo, 

design e elegância como protagonista do seu 

cotidiano! Um elo entre a funcionalidade e a beleza 

de ambeintes com personalidade.

Malka carrega força a inspiração de seu 

significado em hebraico: rainha. 

A coleção traduz em seu conceito a essência da 

criatividade. A personalidade dos ambientes 

reflete os bons relacionamentos entre a família e 

os amigos e o sentimento de estar em harmonia 

com você mesmo e seu lar.
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Muita personalidade em cada traço: 

assim a Linha Essenziale explora o 

conceito de praticidade, combinando 

originalidade e qualidade impecável, 

desenvolvidas para clientes que 

apreciam a harmonia e funcionalidade



Os sistemas de portas de giro compõem 

o estilo leve, elegante e eficiente 

atrelados a matérias simples inseridas 

aos puxadores de alumínios. 
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Ambiente que acolhe, leveza e 

funcionalidade em um só espaço.

 

A Linha de Dormitório Essenziale apresenta 

textura em madeira combinada às várias 

opções de acabamentos em melamina, 

proporcionando o máximo de sobriedade às 

linhas retas que acompanham a eficiência e 

simplicidade para a proposta oferecida. 
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Original e essencial que complementam o desejo de cada estilo.
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Elementos únicos proporcionam a combinação 

entre cores e propostas estéticas, explorando a 

essência da laca para criar identidades exclusivas, 

acolhedoras e plenas em estilo.
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Portas e gavetas ganham as frentes lisas 

com sistema fecho toque.

 Detalhes que se completam com trilhos 

invisíveis e movimento, oferecendo 

soluções de alta qualidade.
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Moderna e atemporal, a composição 

perfeita que permite materiais e cores como 

protagonistas.



 Um universo de melamina em diversas 

cores, aliadas a pintura microtextura, 

servindo a cada personalidade.
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O aconchego e a tranquilidade com personalidade e estilo. 

Elementos que completam o ambiente que acolhe. 



Quando a elegância é soberana, as formas 

minimalistas se combinam em uma harmoniosa 

composição de traços, volumes e encaixes, 

resultando em espaços sofisticados e, ainda 

assim, aconchegantes na medida certa. 
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Cozinha da Linha Elite exibe o elo 

entre a melamina e o vidro pintado, 

protagonista de detalhes especiais.
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Um visual lindo, moderno e contemporâneo. 

A combinação perfeita e funcional personalizando sonhos.



Características marcantes que personalizam o ambiente. 

Estilosa e com acabamento refinado. Assim, a Linha de 

Dormitório Elite destaca o vidro pintado e a melamina. 

Com o sistema vertiko em alumínio nobre, a cremalheira 

recebe a nobreza e a leveza das ferragens de sistemas 

leves e duráveis originários da Áustria.
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Elegância integrada à contemporaneidade que 

envolve e acolhe projetos personalizados.
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Versatilidade e sofisticação. Uma casa moderna 

onde o uso do vidro torna a paisagem sempre 

presente: é o prazer de viver abraçado pelo mundo.
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Aparência dinâmica e a delicadeza desta linha estão em 

harmonia com o sistema de nichos em Metalon. Glamour 

e sofisticação refletidos em cada detalhe.
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O espaço perfeito refletido através do vidro como destaque.
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Protagonista principal de encantamento, quando o 

assunto é o brilho refletido nas portas o vidro destaca-se 

por sua transparência, deixando o ambiente amplo com 

muito estilo.
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O uso do vidro torna a paisagem sempre 

presente, onde versatilidade, modernidade e 

inovação estão elegantemente compondo e 

criando espaços contínuos. 
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Estilosa e acolhedora, a Linha Gloss apresenta 

personalidade com a pintura alto brilho como 

protagonista. 
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Os acabamentos em cores exclusivas, além dos detalhes e 

acessórios, levam sofisticação e um visual acolhedor aos 

admiradores de uma linha contemporânea e moderna.
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Um visual contemporâneo e acolhedor onde o 

contraste maior se revela através do alto brilho.
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Cenário elegante, moderno e contemporâneo. O 

dormitório Gloss apresenta um universo acolhedor 

onde a aplicação da pintura alto brilho se destaca 

com o sistema vértiko.
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Toda a personalidade refletida nesse padrão, 

revelando a suavidade em seus detalhes.

gloss  .  dormitório 95



96

A tradição revisitada por um olhar contemporâneo. 

O nome “Frame” evoca momentos únicos e intensos da vida 

familiar, criando um jogo sofisticado entre passado e presente, 

tradição e inovação, onde elementos e sistemas inovadores e 

funcionais estão inseridos.



Melaminas nas caixarias com portas e frentes 

no estilo provençal ressaltam a delicadeza das 

molduras como elemento principal. Os acabamentos 

disponíveis possibilitam um conjunto perfeito entre 

estilo e funcionalidade.
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Personalidade única repleta de significados, onde 

memórias marcantes fazem parte do estilo frame.



Contemporânea e um reflexo do seu tempo. 

Ambientes com elementos elegantes que traduzem a 

sensação de aconchego e nos permitem sonhar.



Uma linha de dormitório moderna e com 

acessórios e produtos exclusivos, apresenta o 

que existe de melhor para um ambiente atual e 

aconchegante.
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Momentos únicos e intensos da vida familiar, 

em um ambiente acolhedor .
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Ambientes despojados que oferecem 

ao público jovem um estilo próprio, 

moderno e descolado.



Uma linha versátil voltada ao público jovem 

que utiliza materiais melamínicos e estruturas 

metálicas. A linha Young Space apresenta a 

perfeita sintonia que reflete a personalidade de 

cada cliente.
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ambientes com personalidade

www.formalegno.com.br


