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O espaço do arquiteto Carlos Rossi na Casa Cor SP, um dos mais 
surpreendentes da mostra, levou o prêmio de melhor projeto Casa 
Hotel. A Banheira Canoa, uma deslumbrante criação do artista 
plástico e designer Rubens Szpilman, é uma das estrelas da suíte.        

05

Eleita como uma das 
tendências para 2005 
pela editoria da revista 
durante a mostra.
CERSAIE - Bolonha IT

Revista 
IL BAGNO 
Italia 

Revista ViverBem

Nome consagrado no segmento de acessórios para banheiro, Rubens 
Szpilman estreia com sucesso como designer de móveis   
          

Agradáveis transparências em resina 
de poliéster, com a cumplicidade da  
cor, dão vida a esta cuba desenhada 
por Rubens Szpilman.   
          

Móveis e acessórios com assinatura para chamar a atenção 
de um canto da sala, do quarto e, como não, do banheiro.

       Jornal  O Estado de S. Paulo 
A cuba canoa é destaque na coleção do designer Rubens Szpilman,
referência na produção de peças para banheiros em resina de poliéster.
   
          

Revista 
CASA VOGUE Revista 

IATE

Aviso aos
navegantes 

As peças deste artista
carioca são cobiçadas 
por nove entre dez 
prossionais de 
decoração do país e 
do exterior.
Szpilman também faz 
trabalhos especiais, como 
a logo da TV Gazeta
que ele tirou do papel 
e materializou em resina 
imaginando seu volume 
         

Inspirado na exuberância das pedras brasileiras, o designer Rubens 
Szpilman criou potes para bancada, com técnicas de escultura que 
remetem as pedras lapidadas.          

Revista  SPAZIO Rubens Szpilman transforma 
resina em objetos de desejo. 
        

Portal da
Revista 
ZELO

A atmosfera retrô também marca presença nas salas de banho. O 
artista plástico e designer Rubens Szpilman buscou no passado a
inspiração para este lavatório, com uma visão mais feminina e 
romântica da Hollywood dos anos 50.

Peça inédita no mundo, a banheira canoa, criação do designer Rubens
Szpilman, é fabricada totalmente em resina de poliéster e seu design 
faz uma releitura contemporânea das banheiras estilo vitoriano.        

Revista CASAMIX 

Quem faz e o 
que acontece 
no mundo de 
peças muito 
especiais.

 Elda Priami 
 

Portal Brasil 
faz design

Referência na produção de 
cubas e acessórios p/banheiro, 
o designer Rubens Szpilman 
mais uma vez surpreende com 
a sua banqueta. A mistura de 
materiais resultou num produto 
nobre e super charmoso. 

Cores e texturas são exploradas pelo artista plástico e designer carioca
Rubens Szpilman. Suas peças, modeladas pelo próprio artista, dão
forma a verdadeiras esculturas utilitárias.       

Grandes mestres costumam esbanjar na criatividade, mas serem 
dotados de uma simplicidade inesperada. Com Szpilman, carioca 
radicado no Espírito Santo, não é diferente.        

Jornal 
A Gazeta ES

Feitos em resina de 
poliéster, os acessórios de 
R.Szpilman combinam 
design minimalista e
acabamento artesanal, 
em peças que lembram 
o brilho do cristal.
         

Jornal Folha de Londrina PR

Blog CASA DE VALENTINA 

Lucila Z. Turqueto

Lavatórios Holly
e York revivem
a estética e o
glamour dos 
anos dourados.

O que andaram falando:  algumas matérias escolhidas entre centenas de editoriais de mídia expontânea.04

Rubens Szpilman - A Arte e o Design

O designer Rubens Szpilman iniciou sua carreira, em 1984, como 

artista plástico-escultor. Em 1988,  dedicou-se também à criação 

de acessórios para moda e, finalmente, em 1995, sem abandonar 

seu lado artístico, dedicou-se à criação e produção de peças de 

decoração e acessórios para  banheiros em resina de poliéster, 

com um trabalho criativo e consistente,  marcado por volumes, 

cores e contrastes. 

Suas peças se assemelham ao cristal de vidro, muitas vezes com 

o interior fosco, criando a sensação de volumes que flutuam uns 

dentro dos outros, característica muito marcante do seu trabalho.

Seus produtos em resina são feitos sempre a partir de uma 

matriz desenhada e esculpida pelo próprio artista, habilidade 

esta, adquirida com a sua experiência como escultor. 

O design exclusivo, a excelência no polimento, a transparência e  

o acabamento impecável  fazem com que seus produtos sejam 

reconhecidos pelo mercado como um dos melhores acessórios 

em resina de  poliéster  do  Brasil e,  possivelmente,  do mundo. 

Nestes seus projetos  utilitários,  a  originalidade  e  a  bela forma 

caminham juntas com a função.  Suas  peças  revelam,  além  de 

uma correta ergonomia,  a preocupação permanente com o uso 

em todos os seus aspectos: segurança, higiene, durabilidade, etc.

Com este trabalho,  Szpilman  faz parte  de um  seleto  grupo de 

designers, que cria e exporta peças exclusivas para a americana

Waterworks,  uma das mais  luxuosas  e  conceituadas redes de 

boutiques de banho do mundo,  com sede em N.Y,  confirmando

com isso, mais uma vez, a qualidade do design brasileiro.

Tulio Mariante.
Curador de design do Museu de Arte Moderna do RJ. - MAM
Diretor responsável pelas lojas Novo desenho, no MAM e no MAR.

O lançamento deste catálogo consagra uma brilhante trajetória. 



O espaço do arquiteto Carlos Rossi na Casa Cor SP, um dos mais 
surpreendentes da mostra, levou o prêmio de melhor projeto Casa 
Hotel. A Banheira Canoa, uma deslumbrante criação do artista 
plástico e designer Rubens Szpilman, é uma das estrelas da suíte.        

05

Eleita como uma das 
tendências para 2005 
pela editoria da revista 
durante a mostra.
CERSAIE - Bolonha IT

Revista 
IL BAGNO 
Italia 

Revista ViverBem

Nome consagrado no segmento de acessórios para banheiro, Rubens 
Szpilman estreia com sucesso como designer de móveis   
          

Agradáveis transparências em resina 
de poliéster, com a cumplicidade da  
cor, dão vida a esta cuba desenhada 
por Rubens Szpilman.   
          

Móveis e acessórios com assinatura para chamar a atenção 
de um canto da sala, do quarto e, como não, do banheiro.

       Jornal  O Estado de S. Paulo 
A cuba canoa é destaque na coleção do designer Rubens Szpilman,
referência na produção de peças para banheiros em resina de poliéster.
   
          

Revista 
CASA VOGUE Revista 

IATE

Aviso aos
navegantes 

As peças deste artista
carioca são cobiçadas 
por nove entre dez 
prossionais de 
decoração do país e 
do exterior.
Szpilman também faz 
trabalhos especiais, como 
a logo da TV Gazeta
que ele tirou do papel 
e materializou em resina 
imaginando seu volume 
         

Inspirado na exuberância das pedras brasileiras, o designer Rubens 
Szpilman criou potes para bancada, com técnicas de escultura que 
remetem as pedras lapidadas.          

Revista  SPAZIO Rubens Szpilman transforma 
resina em objetos de desejo. 
        

Portal da
Revista 
ZELO

A atmosfera retrô também marca presença nas salas de banho. O 
artista plástico e designer Rubens Szpilman buscou no passado a
inspiração para este lavatório, com uma visão mais feminina e 
romântica da Hollywood dos anos 50.

Peça inédita no mundo, a banheira canoa, criação do designer Rubens
Szpilman, é fabricada totalmente em resina de poliéster e seu design 
faz uma releitura contemporânea das banheiras estilo vitoriano.        

Revista CASAMIX 

Quem faz e o 
que acontece 
no mundo de 
peças muito 
especiais.

 Elda Priami 
 

Portal Brasil 
faz design

Referência na produção de 
cubas e acessórios p/banheiro, 
o designer Rubens Szpilman 
mais uma vez surpreende com 
a sua banqueta. A mistura de 
materiais resultou num produto 
nobre e super charmoso. 

Cores e texturas são exploradas pelo artista plástico e designer carioca
Rubens Szpilman. Suas peças, modeladas pelo próprio artista, dão
forma a verdadeiras esculturas utilitárias.       

Grandes mestres costumam esbanjar na criatividade, mas serem 
dotados de uma simplicidade inesperada. Com Szpilman, carioca 
radicado no Espírito Santo, não é diferente.        

Jornal 
A Gazeta ES

Feitos em resina de 
poliéster, os acessórios de 
R.Szpilman combinam 
design minimalista e
acabamento artesanal, 
em peças que lembram 
o brilho do cristal.
         

Jornal Folha de Londrina PR

Blog CASA DE VALENTINA 

Lucila Z. Turqueto

Lavatórios Holly
e York revivem
a estética e o
glamour dos 
anos dourados.

O que andaram falando:  algumas matérias escolhidas entre centenas de editoriais de mídia expontânea.04

Rubens Szpilman - A Arte e o Design

O designer Rubens Szpilman iniciou sua carreira, em 1984, como 

artista plástico-escultor. Em 1988,  dedicou-se também à criação 

de acessórios para moda e, finalmente, em 1995, sem abandonar 

seu lado artístico, dedicou-se à criação e produção de peças de 

decoração e acessórios para  banheiros em resina de poliéster, 

com um trabalho criativo e consistente,  marcado por volumes, 

cores e contrastes. 

Suas peças se assemelham ao cristal de vidro, muitas vezes com 

o interior fosco, criando a sensação de volumes que flutuam uns 

dentro dos outros, característica muito marcante do seu trabalho.

Seus produtos em resina são feitos sempre a partir de uma 

matriz desenhada e esculpida pelo próprio artista, habilidade 

esta, adquirida com a sua experiência como escultor. 

O design exclusivo, a excelência no polimento, a transparência e  

o acabamento impecável  fazem com que seus produtos sejam 

reconhecidos pelo mercado como um dos melhores acessórios 

em resina de  poliéster  do  Brasil e,  possivelmente,  do mundo. 

Nestes seus projetos  utilitários,  a  originalidade  e  a  bela forma 

caminham juntas com a função.  Suas  peças  revelam,  além  de 

uma correta ergonomia,  a preocupação permanente com o uso 

em todos os seus aspectos: segurança, higiene, durabilidade, etc.

Com este trabalho,  Szpilman  faz parte  de um  seleto  grupo de 

designers, que cria e exporta peças exclusivas para a americana

Waterworks,  uma das mais  luxuosas  e  conceituadas redes de 

boutiques de banho do mundo,  com sede em N.Y,  confirmando

com isso, mais uma vez, a qualidade do design brasileiro.

Tulio Mariante.
Curador de design do Museu de Arte Moderna do RJ. - MAM
Diretor responsável pelas lojas Novo desenho, no MAM e no MAR.

O lançamento deste catálogo consagra uma brilhante trajetória. 



07

Revista de bordo
TAM Magazine

Obras de arte utilizáveis. Assim pode ser 
descrito o trabalho do artista plástico e 
designer carioca Rubens Szpilman. 

Abaixo da parede verde,
envolta em um espelho
d’água, acomoda-se a
banheira canoa, criação 
do artista plástico 
Rubens Szpilman, uma 
das peças que chama à
atenção em todo o 
projeto de Carlos Rossi.        

Portal UOL

Blog

Fernanda Julião 
Gazeta on line

R.Szpilman tem seu trabalho
marcado pela plasticidade, 
volumetria e no uso das cores 
e seus contrastes. Elas são 
extremamente elegantes e têm 
um lugar de destaque no 
segmento luxo de acessórios 
para banheiros. 

Nome consagrado no ramo 
de acessórios para salas de 
banho,o artista plástico e 
designer Rubens Szpilman 
começa a inscrever seu nome
também no universo 
moveleiro. Um exemplo é a
releitura das poltronas das 
décadas de 50 e 60 com 
roupagem  contemporânea  
e translúcida. Denominada 
Zele, a cadeira tem uma 
aparência de gel  que se 
contrapõe à rigidez da 
resina e da madeira. 

As novidades são as cubas com válvula oculta e os modelos 
feitos de resina que já servem de bancada, como o lavatório 
Cone de Rubens Szpilman.        

Jornal 
GAZETA DO
POVO - PR

Blog 
Jornal 
Folha de
Alphaville

Quer falar em cor e 
transparência em um 
design diferenciado, 
tem que falar em 
Rubens Szpilman.         

Algumas pessoas se contentam
em apenas ver um objeto. Sou
do grupo que gosta de ver e
experimentar. Não poder 
tocar perde metade da graça, 
por isso gostei tanto deste 
banquinho com design de 
Rubens Szpilman. Dulcora é 
o nome. Igualzinho aos drops 
que colocávamos na boca na 
infância. Da série favoritos 
da Casa da Chris nesta 
paralela móveis.
        

É neste local, antigamente 
tão restrito e isolado, que a 
criatividade de arquitetos e
decoradores se supera na
escolha e utilização de objetos
e acessórios cada vez mais
inovadores e surpreendentes.
E se o assunto é ousadia,
impossível deixar de fora de
qualquer lista as peças feitas
em resina, como as da
R.Szpilman.         

Revista
Dcasa 

Rubens Szpilman eu já
conheço de longa data
por seus belíssimos
acessórios para banheiro
feitos em resina de poliéster.
Agora o artista plástico e 
designer resolveu avançar
para a linha de móveis e
mostra suas novidades na
paralela móveis, no pavilhão
da Bienal em SP.

Blog
CASA DE
DESIGNER 

Marcella Andrade

Jornal da Cidade - SE 

Reconhecido e respeitado internacionalmente por seus projetos de 
cubas, lavatórios e acessórios para banheiro em resina de poliéster,o
artista plástico e designer Rubens Szpilman agora ataca na cozinha

Revista
ELITE
LUXURY

Releitura da banheiras 
vitorianas, projeto do 
artista plástico e 
designer Rubens 
Szpilman, que dene
suas criações como 
esculturas utilitárias. 

Revista
bamboo

rolling master plan,
cidade em aço corten
projetada sobre antigos
trilhos de trem, lagos e
vales em ändalsnes, na
noruega. Seus tons
acobreados lembram a
cálida frieza do sol 
nascente. ao lado móveis
inspirados nesta estética.
Cadeira Zele de Rubens
Szpilman. 

Revista
Casa &

Jardim

O design funcional, 
simples e elegante 
está em alta nos
lançamentos de 
metais e peças 
sanitárias.

Sisa Lima
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Jornal 
A GAZETA
             ES

Uma cadeira seria só 
uma cadeira se não fosse
 feita por R.Szpilman. 
O artista ganhou 
reconhecimento 
internacional com a 
produção de objetos 
funcionais que são
verdadeiras obras de arte.         

Portal 
Folha Vitória

Portal 
ondedecorar

Kelba Clavijo 

                                            Noticiado pelo talento e sucesso nos 
                                           mais renomados jornais e revistas do 
                                  Brasil, é com certeza uma unanimidade no 
                        setor de acessórios para salas de banho. Szpilman 
                     consegue traduzir a leveza da água em resistentes e  
  compactas peças apenas usando a uidez das cores transparentes.        

Jornal 
O Estado 
de S.Paulo 

Com a crescente demanda por sustentabilidade, o processo de produção
está cada vez mais rigoroso, desde o ponto de partida - o design.
Como os bancos criados pelo designer Rubens Szpilman para a coleção
Lyptus + Paralela  
          

Mistura fina

Revista Decoração de interiores

A cuba canoa é um dos destaques da coleção do designer Rubens 
Szpilman. Referência na confecção de objetos em resina, o artista 
sintetiza na peça o conceito da criação de esculturas utilitárias.        

Orgulho no design 
capixaba. 

Revista 
Arquitetura
&Construção 

Vivian Coser

A resina que molda o lavatório
retangular lhe confere um
aspecto leve. Produzida pelo
designer Rubens Szpilman,
tem válvula oculta em baixo
da saboneteira inox e uma
caixa que esconde o sifão. 

Revista 
Casa Claudia 

Cada um de uma cor, os saudosos
drops dulcora inspiraram Rubens
Szpilman a criar uma mesa lateral
com tampo em resina. Conhecido
por seus acessórios para banheiros,
Rubens começou há pouco a 
trabalhar com mobiliário. Além da
mesa, a cadeira Zele está entre seus 
trabalhos mais recentes. À venda na
IT - INSTITUTO TOMIE OHTAKE

 

Rubens é um designer multiface-
tário, do jeito que encanta o AZ. 
Fotografa os produtos quando
precisa, estuda todas as etapas
do projeto e, apesar de ter uma
equipe completa, coloca a mão
na massa. 

O evento contou com a participação designers renomados, como
Rubens Szpilman. Suas peças chamaram a atenção não apenas pela 
funcionalidade, mas pela beleza plástica e pelas cores exuberantes. 

Blog
Azul de Fusca

Jornal
A Tribuna 
ES

Natália Scarpati

São Paulo recebe os principais fabricantes e prossionais do mercado 
de luxo do décor e a da construção. Um dos destaques é o lavatório
York. Cuba em resina com saboneteira, suporte em tubos de aço inox 
polido com ajuste de altura, de R.Szpilman design.

    Revista
ViverBem

Peça mais básica dentro de casa, ela pode fazer milagres. Há modelos
que vão muito além, em materiais diferenciados e várias delas
assinadas por grandes nomes do design.  Zele de Rubens Szpilman. 

Revista
Dcasa

 Encanto para os olhos, o design 
   diferenciado dá cor e tempero  
     aos ambientes, tornando-os 
     especiais e signicativos para
       quem os usa. Investir nessas
       peças, portanto é olhar 
      também para si e decifrar a 
      sua própria personalidade. 
     O designer Rubens Szpilman
     inova mais uma vez ao criar
     esta graciosa banqueta.
         

Kelli Machado

Rubens Szpilman é uma 
referência em cores 
lindas, transparências
e design diferenciado.  
E não bastou estar entre 
cubas e acessórios para 
salas de banho.O artista 
plástico e designer
surpreende com essa
linha de mobiliário. 
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Rubens é um designer multiface-
tário, do jeito que encanta o AZ. 
Fotografa os produtos quando
precisa, estuda todas as etapas
do projeto e, apesar de ter uma
equipe completa, coloca a mão
na massa. 

O evento contou com a participação designers renomados, como
Rubens Szpilman. Suas peças chamaram a atenção não apenas pela 
funcionalidade, mas pela beleza plástica e pelas cores exuberantes. 

Blog
Azul de Fusca

Jornal
A Tribuna 
ES

Natália Scarpati

São Paulo recebe os principais fabricantes e prossionais do mercado 
de luxo do décor e a da construção. Um dos destaques é o lavatório
York. Cuba em resina com saboneteira, suporte em tubos de aço inox 
polido com ajuste de altura, de R.Szpilman design.

    Revista
ViverBem

Peça mais básica dentro de casa, ela pode fazer milagres. Há modelos
que vão muito além, em materiais diferenciados e várias delas
assinadas por grandes nomes do design.  Zele de Rubens Szpilman. 

Revista
Dcasa

 Encanto para os olhos, o design 
   diferenciado dá cor e tempero  
     aos ambientes, tornando-os 
     especiais e signicativos para
       quem os usa. Investir nessas
       peças, portanto é olhar 
      também para si e decifrar a 
      sua própria personalidade. 
     O designer Rubens Szpilman
     inova mais uma vez ao criar
     esta graciosa banqueta.
         

Kelli Machado

Rubens Szpilman é uma 
referência em cores 
lindas, transparências
e design diferenciado.  
E não bastou estar entre 
cubas e acessórios para 
salas de banho.O artista 
plástico e designer
surpreende com essa
linha de mobiliário. 



  085
 Az.Turquesa
Transparente

  090
 Az.Cobalto 
Transparente

    250
  Nude
 Cristal 
Pintado

  100
 Uva
Transparente

    260
  Fendi
 Cristal 
Pintado

    270
  Café
 Cristal 
Pintado 

   280
  Ouro
 Cristal 
Pintado

Com aço inox
polido, banhado 
à ouro 24 k  e
verniz protetor.

09

Com o objetivo de realçar os diferentes desenhos, sem a interferência das cores, todas as peças deste 
catálogo foram propositadamente fotografadas na cor cristal. Todas porém, estão disponíveis nas cores 
abaixo com exceção de algumas, como cubas e lavatórios, que não têm a opção ‘’cristal pintado’’ por dentro.

          140
    Amarelo 
Transparente

          130
     Laranja 
Transparente

          120
  Vermelho 
Transparente

          110
         Rosa 
Transparente

  095
 Hortênsia 
Transparente

Portanto, como pode ser visto acima, podemos ter diferentes tonalidades em uma mesma peça, ou na comparação de 
peças da mesma cor, devido a variações de suas espessuras, do ângulo de visão, do tempo de uso e exposição à luz.

Cartela de cores

RESINA DE POLIÉSTER : Considerar pequenas diferenças nas cores impressas neste catálogo com relação às cores reais. 
A resina por sua transparência tem como característica o aumento proporcional da tonalidade em relação ao volume da peça. 
             

         150
        Verde 
Transparente

   010 
  Branco 
opaco

    020 
  Preto 
opaco

          170
         Fumê
Transparente

          155
          Oliva
Transparente

    200
  Preto
 Cristal 
Pintado

    210
  Prata
 Cristal 
Pintado

    220
  Branco
 Cristal 
Pintado

    225
  Pérola
 Cristal 
Pintado

08

24 Opções disponíveis
03 - Cores opacas.    13 - Cores transparentes.  

    015 
  Calcário 
opaco

   070
  Cristal 
Transparente

08 - Resina cristal polida e pintada por dentro.

           160
           Café
 Transparente
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11

SPACE

Dispenser:  12 x 16 cm  1,0 kg

Porta cotonete: e porta algodão 

com tampa 12 x 13 cm  0,6 kg

Porta escova e pasta de dente

sem tampa:  12 x 10 cm  1,6 kg

CUBO²  c/Tpa decorada

 8 x 8 x 21 cm  1,0 kgDispenser:
Porta cotonete: 8 x 8 x 13 cm  0,7 kg

 8 x 8 x 22 cm  1,2 kgPorta escova:
de dente com tampa

QUADRADO
Dispenser: 9 x 8 x 22 cm  1,0 kg
Porta cotonete: 9 x 8 x 13 cm  0,7 kg

: 9 x 8 x 23 cm  0,9 kgPorta escova
de dente com tampa

PEQUIM
 9 x 9 x 21 cm  1,1 kgDispenser:

Porta cotonete: 9 x 9 x 13 cm  0,7 kg
 9 x 9 x 24 cm  1,3 kgPorta escova:

de dente com tampa

YORK
: 9 x 9 x 21 cm  1,1 kgDispenser

Porta cotonete: 9 x 9 x 12 cm  0,7 kg
 9 x 9 x 24 cm  1,4 kgPorta escova:

de dente com tampa

QUILHA
Dispenser: 13 x 8 x 19 cm  0,7 kg
Porta cotonete: 13 x 8 x 12 cm  0,6 kg
Porta escova: 13 x 8 x 24 cm  0,5 kg
sem tampa

RECTA
Dispenser: 7 x 7 x 19 cm  0,8 kg
c/ frasco plástico.

Porta cotonete: 7 x 7 x 12 cm  0,5 kg
Porta escova: 7 x 7 x 11 cm  0,4 kg
sem tampa

PEDRA BRASILEIRA
 12 x 8 x 17 cm  0,8 kgDispenser:

Porta cotonete: 12 x 8 x 13 cm  0,6 kg
Porta escova: 12 x 8 x 10 cm  0,5 kg
sem tampa

Pág. 19

Pág. 20

Pág. 21

Pág. 22

Pág. 26 - 27

Pág. 25

Pág. 24

Pág. 23

Índice ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS.
 CONJUNTO DE POTES PARA BANCADA.

10

STAR 

:  13 x 23 cm  1,7 kgDispenser

Porta cotonete:  12 x 13 cm  0,7 kg

Porta escova  13 x 15 cm  1,3 kg

de dente sem a tampa.

Porta escova:  13 x 24 cm  1,5 kg

de dente com a tampa.

CONE c/Tpa decorada

:  11 x 20 cm  1,0 kgDispenser

Porta cotonete:  10 x 13 cm  0,6 kg

  13 x 25 cm  1,6 kgPorta escova:

de dente com tampa

Pág. 12

Pág. 13

Pág. 14

BARRIL c/Tpa decorada

:  10 x 20 cm  1,1 kgDispenser

Porta cotonete:  10 x 13 cm  0,7 kg

Porta escova:  10 x 15 cm  0,8 kg

sem tampa

PIRÂMIDE  c/Tpa decorada

: 10 x 10 x 21 cm  1,2 kgDispenser
Porta cotonete: 9 x 9 x 13 cm  0,8 kg

 12 x 12 x 25 cm  2,1 kgPorta escova:
de dente com tampa

RETANGULAR
Dispenser: 13 x 7 x 17 cm  0,7 kg
Porta cotonete: 13 x 7 x 11 cm  0,6 kg
Porta algodão: 13 x 7 x 13 cm  0,7 kg

CILÍNDRICO

Dispenser:  9 x 22 cm  0,6 kg

c/ frasco plástico.

Porta cotonete:  9 x 13 cm  0,4 kg

  9 x 22 cm  0,6 kgPorta escova:

de dente com tampa

Suporte interno p/ 
escovas de dentes

Pág. 15

Pág. 16

Pág. 17

Pág. 18

 Tampas e válvulas em aço inox polido. 
 

Kit válvula e canopla
em aço inox polido e
frasco plástico p/
dispenser.

STAR 
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Pedras brasileiras :  Uma linha muito especial, com uma cartela de cores exclusivas.

072 Diamante 096 Quartzo lavanda086 Água marinha 092 Safira

122 Granada

102 Ametista

112 Quartzo rosa152 Esmeralda 132 Topázio imperial142 Citrino

156 Jade oliva 172 Quartzo fumê 210 Prata 225 Pérola
280 Ouro

Com aço inox 
polido, banhado 
à ouro 24 k + 
verniz protetor.Cristal Pintado Cristal Pintado

Cristal 
Pintado

26

Tampas e válvulas 
em aço inox polido. 
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SABONETEIRAS

LIXEIRA DE PISO QUADRADA 5L
com sobretampa decorada
22 x 21 x 27,5 cm  4,3 kg

LIXEIRA DE PISO REDONDA 3L
com sobretampa decorada
19,5 x 17,2 x 30,4 cm  2,8 kg

NICHO DE PAREDE CUBO 20
20,5 x 12,5 x 18,5 cm  0,6 kg
acompanha par de parafusos
em aço inox e buchas

NICHO DE PAREDE CUBO 27
27 x 12,5 x 23,5 cm  1,7 kg
acompanha par de parafusos
em aço inox e buchas

STAR  0,5 kg
 13,4 x 5 cm

acompanha grelha 
em aço inox polido

BARRIL  0,4 kg
 11 x 5 cm

BOWL  0,7 kg
 20 x 5,8 cm

CONE  0,2 kg
 9 x 4,7 cm

c/ coletor

REDONDA  0,3 kg
 11,5 x 2,7 cm

SPACE  0,3kg
 12,7 x 5,7 cm

c/ coletor

PUXADORES em aço inox polido.
decorados com acabamento cubo
2,7 x 2,7 x 3,1 cm  0,070 kg
acompanha parafuso em aço inox.

Decorado
com resina
colorida

Aço inox 
polido

Aço inox polido
folheado à ouro
24 k.

Decorado
com resina
cristal.

29

Pág. 35

Pág. 36

Pág. 37

Pág. 38

Pág. 39

CUBO² 
8 x 8 x 40 cm  1,3 kg

CONE decorado
 12 x 40 cm  1,7 kg

PIRÂMIDE decorada
12 x 12 x 40 cm  2,2 kg

Índice

 COMPLEMENTOS PARA BANCADAS, PISOS e PAREDES.

Pág. 30

BANDEJA PEQUENA Nº 3 
43,5 x 14,5 x 3,5 cm  1,1 kg

BANDEJA PEQUENA Nº 2 
30 x 14,5 x 3,5 cm  0,8 kg

BANDEJA PEQUENA Nº 1
14,5 x 14,5 x 3,5 cm  0,3 kg

CAIXA RETANGULAR Nº 3 
29,2 x 18,4 x 3,8 cm  0,8 kg

CAIXA RETANGULAR Nº 1 
18 x 14 x 5,4 cm  0,6 kg

CAIXA 
RETANGULAR Nº 2 
22,5 x 16 x 6,7 cm  0,9 kg

OVAL  0,2 kg
11,5 x 8,5 x 2,9 cm

BANDEJA QUADRADA
20,5 x 20,5 x 3,9 cm  0,9 kg

BANDEJA REDONDA
 18 x 3,9 cm  0,6 kg

LIXEIRA DE BANCADA RECTA
 15,2 x 15,2 x 20 cm  2,8 kg

PORTA caixa de 
LENÇO DE PAPEL
19 x 14,5 x 5,7 cm  0,7 kg

Pág. 32

CUBO²  0,3 kg
8 x 8,5 x 5 cm

RETANGULAR  
11,6 x 8,3 x 2,5 cm
0,2 kg

QUADRADA  0,3 kg
 9 x 10 x 3,5 cm

RECTA  0,5 kg
14,5 x 11 x 3,7 cm
acompanha grelha
em aço inox polido

CAIXA RETANGULAR Nº 2 
                  com tampa 
22,5 x 16 x 7,9 cm  1,3 kg

Pág. 33

Pág. 31

28

Pág. 34

SABONETEIRAS

 ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS. Sobretampas, braços e 
grelhas em aço inox polido. 
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Como 

cuba de apoio

Redonda R43 e Quadrada Q40 podem ser utilizadas também em bancadas como apoio, encaixe ou 
semi-encaixe e também receber furações para colocação dos metais, que devem ser especificados.

QUADRADO Q40
40 x 40 x 15 cm  11,0 kg
Cuba interna
36 x 26 x 13 cm

REDONDO R43
43 x 36 x 14 cm  10,5 kg
Cuba interna
 30 x 12,5 cm
Pode ter as duas opções
do Quadrado abaixo.

RETANGULAR
114 x 52 x 40 cm  32,5 kg
Cuba interna
78 x 34 x 12 cm

Para duas torneiras, misturadores ou monocomandos.
Válvula escondida em baixo do suporte para sabonete
em aço inox polido que a acompanha. Tapa-sifão em 
resina. Acompanha kit completo para fixação na parede.

CONE
com capa de sifão em resina

60 x 50 x 45 cm  21,0 kg
Cuba interna
 30 x 16 cm

Tapa sifão.
Acompanha kit completo para fixação.

HOLLY
com estrutura autoportante
em aço inox polido. Pés com
regulagem de altura.

65 x 51 x 78 cm  25,0 kg
Cuba interna
49 x 29 x 12 cm

Acompanha kit 
completo para 
fixação e 
portasabonete 
em resina.

Holly e York.

YORK
com estrutura autoportante
em aço inox polido. Pés com
regulagem de altura.

65 x 51 x 78 cm  24,0 kg
Cuba interna
49 x 29 x 12 cm

BANHEIRA CANOA
178 x 78 x 65 cm  165,0 kg
Cuba interna
143 x 68 x 50 cm

41

Pág. 51

Pág. 52

Pág. 53

Pág. 54

Pág. 55

Pág. 57
Pág. 56

Pág. 58

Pág. 59

 LAVATÓRIOS

Como 

Lavatório 

de parede

Caracterizadas por serem instaladas em bancadas como apoio, encaixe ou
semi-encaixe. Não podem ser penduradas na parede ao contrário dos lavatórios.

CANOA
60 x 40 x 22 cm  16,0 kg
Cuba interna
41 x 26 x 12 cm

REDONDA R50
 50 x 14 cm  11,0 kg 

Cuba interna 
 44 x 10 cm

DUO
38 x 35 x 14 cm  6,0 kg
Cuba interna
30 x 31 x 13 cm

Com dispenser 
em aço inox polido
incorporado à cuba.

Pág. 43
Pág. 42

BOWL  
 41 x 13-25 cm  11,0 kg 
Cuba interna

 31  x 14 cm 

furo não centralizado

QUADRADA Q35
35 x 30 x 13 cm  7,5 kg
Cuba interna
30 x 25 x 11 cm

Pág. 44

Nenhuma destas peças vai 
acompanhada dos metais ou
válvulas de dreno; utilizadas 
apenas para as fotografias.

SPACE  
 36,5 x 25 cm  9,0 kg 

Cuba interna c/ suporte
 31  x 10 cm

Pág. 45

Pág. 46

PEQUIM
47 x 39 x 14 cm
7,0 kg

Pág. 47

REDONDA R28
 28 x 12 cm  1,6 kg 

Cuba interna 
 26 x 10 cm

Pág. 48

Pág. 49

RETANGULAR
61 x 41 x 10-15 cm  15,5 kg
Cuba interna
55 x 33 x 8 cm

40

Pág. 50

REDONDA R40
 40 x 13 cm  7,0 kg 
Cuba interna 

 34 x 10 cm

Não fotografada!

Pode receber os metais.
Especificar furações.

 CUBAS

Índice

As cubas e lavatórios utilizam válvula de escoamento sem ladrão, de até 1 . 1/2", não incluídas. A cuba DUO e os lavatórios têm 
a opção de receber metais ( torneiras , misturadores ou monocomandos). O lavatórios R43 e Q40 têm também a opção de 
serem pendurados diretamente na parede. Todas estas opções devem ser especificadas no pedido, em contato direto
com a fábrica,, pois uma vez furadas não poderão ser trocadas. 

Torneiras, monocomandos, sifões e 
válvulas de dreno utilizados nas fotos.



Como 

cuba de apoio

Redonda R43 e Quadrada Q40 podem ser utilizadas também em bancadas como apoio, encaixe ou 
semi-encaixe e também receber furações para colocação dos metais, que devem ser especificados.

QUADRADO Q40
40 x 40 x 15 cm  11,0 kg
Cuba interna
36 x 26 x 13 cm

REDONDO R43
43 x 36 x 14 cm  10,5 kg
Cuba interna
 30 x 12,5 cm
Pode ter as duas opções
do Quadrado abaixo.

RETANGULAR
114 x 52 x 40 cm  32,5 kg
Cuba interna
78 x 34 x 12 cm

Para duas torneiras, misturadores ou monocomandos.
Válvula escondida em baixo do suporte para sabonete
em aço inox polido que a acompanha. Tapa-sifão em 
resina. Acompanha kit completo para fixação na parede.

CONE
com capa de sifão em resina

60 x 50 x 45 cm  21,0 kg
Cuba interna
 30 x 16 cm

Tapa sifão.
Acompanha kit completo para fixação.

HOLLY
com estrutura autoportante
em aço inox polido. Pés com
regulagem de altura.

65 x 51 x 78 cm  25,0 kg
Cuba interna
49 x 29 x 12 cm

Acompanha kit 
completo para 
fixação e 
portasabonete 
em resina.

Holly e York.

YORK
com estrutura autoportante
em aço inox polido. Pés com
regulagem de altura.

65 x 51 x 78 cm  24,0 kg
Cuba interna
49 x 29 x 12 cm

BANHEIRA CANOA
178 x 78 x 65 cm  165,0 kg
Cuba interna
143 x 68 x 50 cm
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 LAVATÓRIOS

Como 

Lavatório 

de parede

Caracterizadas por serem instaladas em bancadas como apoio, encaixe ou
semi-encaixe. Não podem ser penduradas na parede ao contrário dos lavatórios.

CANOA
60 x 40 x 22 cm  16,0 kg
Cuba interna
41 x 26 x 12 cm

REDONDA R50
 50 x 14 cm  11,0 kg 

Cuba interna 
 44 x 10 cm

DUO
38 x 35 x 14 cm  6,0 kg
Cuba interna
30 x 31 x 13 cm

Com dispenser 
em aço inox polido
incorporado à cuba.

Pág. 43
Pág. 42

BOWL  
 41 x 13-25 cm  11,0 kg 
Cuba interna

 31  x 14 cm 

furo não centralizado

QUADRADA Q35
35 x 30 x 13 cm  7,5 kg
Cuba interna
30 x 25 x 11 cm

Pág. 44

Nenhuma destas peças vai 
acompanhada dos metais ou
válvulas de dreno; utilizadas 
apenas para as fotografias.

SPACE  
 36,5 x 25 cm  9,0 kg 

Cuba interna c/ suporte
 31  x 10 cm
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Especificar furações.

 CUBAS

Índice
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MÓVEIS 
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BANQUETA DULCORA Nº 2  
grande
39 x 25 x 44 cm  6,5 kg

MESA  DE CANTO dulcora 
46 x 46 x 54 cm  10,7 kg
1 tampo em resina polida
  (46 x 46 x 2,5 cm  8,4 kg)

MESA  DE CENTRO dulcora 
101 x 101 x 35 cm  45,3 kg
4 tampos em resina polida

BANQUETA DULCORA Nº 1  
pequena
30 x 25 x 30 cm  4,5 kg

CADEIRA ZELE  
50 x 48 x 83 cm  25,6 kg
Altura do Assento 45 cm 
Com 4 porcas castelo em
aço inox polido , embutidas
no assento em resina.

MESA  APARADOR dulcora
116 x 62 x 76 cm  25,6 kg
2 tampos em resina polida

Pág. 72

Pág. 74

Pág. 75

Pág. 76-77

Todos os móveis são executados com 
madeira de reflorestamento certificada.

Os projetos em madeira são desenvolvidos em parceria com a Bisneto marcenaria.

ÍndiceOBJETOS  UTILITÁRIOS 
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CHAMPANHEIRA 
SPACE GRANDE
 50 x 40 cm  

                 21,0 kg 

CHAMPANHEIRA 
SPACE PEQUENA
 38 x 24 cm  

                    8,5 kg 

Pág. 64

Pág. 65

Pág. 62

CONJUNTO GOURMET RECTA
Portadetergente: 7 x 7 x 19 cm  0,8 kg
Porta-esponja c/tampa : 15 x 11 x 8 cm  0,9 kg
acompanha grelha em aço inox polido

Lixeira de bancada: 15 x 15 x 20 cm  2,8 kg 
com sobretampa  em aço inox decorada.

VASO QUADRADO com cone 
Nº 1  7,5 x 6,5 x 13 cm   0,6 kg
Nº 2  7,5 x 6,5 x 21 cm   1,0 kg
Nº 3    7,5 x 6,5 x 28 cm   1,3 kg

VASO QUILHA 
Nº 3  34 x 11 x 13 cm   2,9 kg
Nº 4  36 x 11,5 x 19 cm   3,9 kgPág. 67

Pág. 66

CAIXA RETANGULAR
Nº 4   32 x 21 x 7 cm  2,0 kg
Nº 5   49 x 33 x 7 cm  4,2 kg

VASO PIRÂMIDE
Nº 1   14 x 14 x 11 cm   0,9 kg
Nº 4  20 x 20 x 30 cm   2,8 kg

VASO PIRÂMIDE 
Nº 2  16 x 16 x 17 cm   1,4 kg
Nº 3  18 x 18 x 23 cm   2,0 kg

VASO TRIANGULAR GRANDE
     38 x 38 x 70cm   24 kg

Acompanha disco suporte removível.
Mantém a água separada do gêlo.

Pág. 70
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CAIXA RETANGULAR Nº 5
  49 x 33 x 7 cm  4,2 kg
    como fruteira

Pág. 69

Índice
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Equipe técnica:

Fotos: Sagrilo e Rubens Szpilman

Produtora: Beatriz Schneider

Projeto gráfico: 
Flávia Carvalhinho
Capa , luva e embalagens.

Conteúdo: Rubens Szpilman

Textos e ilustrações.

Impressão: gráfica GSA 

* A&B2P = Assistance and Business to Professional.
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fotos de cubas e lavatórios.
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APOIO: *

INFORMAÇÕES TÉCNICAS E DE USO.
A resina de poliéster é um plástico termo-estável e bi-componente. A catalisação promove a cura da resina após o
derramamento manual dentro do molde, onde adquire sua forma definitiva. Este processo é irreversível. Por isso a resina
de poliéster, ao contrário do acrílico e outros plásticos, resiste ao aquecimento sem alteração de formato. Após a cura em 
estufas e processos de acabamento, a resina torna-se quimicamente inerte e isenta da liberação de pigmentos ou 
produtos tóxicos, não sendo prejudicial à nossa saúde; portanto nossos produtos podem ser utilizados também como 
fruteiras, saladeiras e baldes de gelo.  

CUIDADOS E MANUTENÇÃO
. Muito cuidado com velas. A resina é inflamável em contato direto com as chamas do fogo, existindo risco de combustão.
. Cuidado com impactos fortes. A resina pode quebrar-se.  Não há risco de quebra no uso normal para o qual foi projetada.
. Em caso de quebra, há possibilidade de recuperação com o uso de cola a base de cianocrilato (veja instruções do fabricante).

. Não lave em máquinas de lavar louça. Não use solventes, água sanitária, buchas ou qualquer outro produto abrasivo, sob
  risco de danificar permanentemente a superfície das peças, comprometendo assim, a sua garantia. 
. Para a limpeza diária, basta um pano macio de algodão ou flanelado, seco ou levemente umidecido com água.

. Para uma conservação a longo prazo:

RESINA DE POLIÉSTER:  Peças nas cores branca e cristal, podem, com o tempo, amarelar. Evite exposição prolongada ao sol
                                   ou luzes muito fortes, pois a ação dos raios ultravioletas pode acelerar este processo.

Superfície polida: Limpe com água e sabão e seque com um pano macio. Se desejar, passe um lustra-móveis de brilho
seco ou uma cera de lustrar utilizada em carros. Em seguida, use uma flanela limpa e seca para dar brilho.

Superfície fosca: Principalmente nas cubas e lavatórios, após algum tempo de uso, a parte interna, fosca, pode ficar 
manchada ou esbranquiçada. É normal e fácil de resolver. Limpe bem com água e sabão e seque com um pano macio. 
Passe um pouco de vaselina sólida (em pasta), retirando o excesso com um pano seco. Ela voltará ao aspecto de nova e 
ainda criará uma película hidro-repelente. Repita quantas vezes for necessário.

AÇO INOX – Limpe com água e sabão e seque com um pano bem macio para não riscar.  Alternativamente, use um 
                  limpador próprio para metais ou aço inox (siga instruções do fabricante).

MADEIRA - Um pano macio e levemente úmido basta para uma limpeza diária. A madeira sai de nossa fábrica com selador 
                 e um verniz de brilho fosco.  Não se recomenda encerar.  Use apenas um lustra móveis de brilho seco.  

Obs: * Apoio financeiro na forma de financiamento ao  

 PROJETO DE INOVAÇÃO  ‘’Novo modelo de negócio A&B2P’’, 

 apresentado pela Squalus Ind. e aprovado por estas 
 entidades, baseado em critérios estritamente técnicos.

GARANTIA ILIMITADA - LIFE TIME WARRANTY
 

Novas embalagens individuais

78

Nova válvula de sabonete líquido
Design exclusivo e inédito. 
Extremamente resistente e durável.

Todas as peças são torneadas em aço inox 
 maciço AISI316 com acabamento polido.

Mais informações, fotos, matérias e editoriais de mídia espontânea podem ser acessados em nosso site:

www.rszpilmandesign.com.br

ECOLOGIA:   Ações que realmente fazem diferença.

. Uma das formas atuais de sustentabilidade é o reaproveitamento dos resíduos gerados dentro do próprio processo produtivo, 
  antes que se tornem rejeitos. Neste sentido,  estamos utilizando todas as sobras de  resina pigmentada  durante a fundição, na  
  confecção de peças únicas  e  multicoloridas.  Por outro lado, peças que não passam em nosso rigoroso controle de qualidade 
  ( que apresentam pequenos defeitos, bolhas ou diferenças de cor )  passarão também a  ser  oferecidas em nosso novo  site  de 
  e-commerce A&B2P, com descontos atrativos, estimulando sua aquisição ao invés de um futuro descarte.

. Como no Brasil os produtos efetivamente reciclados ou reutilizados são somente uma pequena parcela do material descartado, 
  uma forma importante de contribuição é fabricar produtos duráveis; que possam ser consertados, como se fazia “antigamente” 
  ou facilmente recuperáveis para que possam voltar a ser usados da mesma forma que quando novos. 

. Substituir o tradicional latão, cujo processo de cromagem é extremamente agressivo ao meio ambiente, pelo aço inox polido, é  
  também uma maneira de contribuir tendo em vista um consumo responsável.  O novo  design  e  o  processo  produtivo  das 
  válvulas de sabonete  líquido  e  tampas  para  potes  de  bancada  seguem  este conceito.  Assim como as  peças  em  resina,  
  elas foram projetadas  e  são produzidas de forma a oferecer um produto de  excelente  qualidade,  bastante resistência ao 
  uso,  pouca  e fácil manutenção diária e grande durabilidade.
 
. Isso nos possibilita, de forma inédita, dar GARANTIA ILIMITADA a todos os nossos produtos. Juntos, o aço inox e a resina de poliéster  
 podem durar mais de 50 anos de uso, sem apresentar desgastes significativos, infiltrações ou corrosão.  Contando com a nossa   
 assistência técnica, a manutenção e eventual recuperação dos produtos passa a ser uma tarefa muito prática e eficiente.

. As novas embalagens de presente ,  apresentadas abaixo,  são oferecidas apenas se  o  cliente desejar.  Com isso colaboramos 
  todos evitando o uso excessivo e o desperdício de papel.
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