


sobre

Uma das principais missões da Assimply é 
criar estratégias mais sustentáveis ao produzir 
design.

Fazemos isso ao incorporar resíduos como, 
plástico, vidro, elementos cerâmicos e 
pedras reutilizadas na nossa composição 
de granilite. Esses resíduos são coletados 
localmente na cidade do Rio de Janeiro e 
infelizmente acabariam por serem descartados 
incorretamente, gerando assim danos ao nosso 
planeta.

Baseados na técnica tradicional de terrazzo 
italiano, resolvemos mudar a composição 
dos agregados tradicionais a fim de gerar um 
destino mais amigável ao meio ambiente para 
os resíduos mencionados acima.
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sobre

os objetos

o que é?

Os objetos do DROP_01 são uma 
investigação de formas e pesos. Um dos 
principais conceitos da Assimply é a 
versatilidade e simplicidade de cada um 
dos nossos produtos, encorajando assim, 
seu potencial lúdico através do peso 
natural dos materiais e das conexões 
propostas.

Os diferentes produtos podem ser 
combinados e compostos de formas 
inventivas nas três cores, LARANJA, 
AZUL e BRANCO, permitindo com que 
o cliente torne-se o próprio designer 
em casa. Os objetos do DROP_01 são 
inspirados no minimalismo escandinavo e 
na geometria clássica, que combinados 
evocam simplicidade e conforto para os 
olhos.

Assimply é um estúdio de design 
experimental criado pelo casal Victor, 
brasileiro e Søren, dinamarquês. 
Inspirado por suas raízes diversas. 
O DNA da Assimply é a mistura do 
minimalismo escandinavo e da bossa 
brasileira.

A materialidade dos designs da 
Assimply se manifesta no uso das 
técnicas tradicionais do terrazzo italiano 
combinadas a uma visão inovadora 
e ecológica. A Assimply propõe uma 
nova forma de produzir home decor, 
transformando o que a indústria 
considera lixo em objetos de design 
bonitos, únicos e feitos à mão, que 
podem caber em qualquer casa, loja ou 
instituição pública.

Assimply é feito à mão por Søren e Victor 
em uma pequena ladeira no tradicional 
bairro da Gamboa, localizado no coração  
do do Rio de Janeiro.
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sobre
quem?

Victor Huggo Xavier cresceu na oficina 
de seu avô marceneiro no subúrbio do 
Rio, onde passava horas lixando cada 
pedacinho dos objetos criados.

Daí nasceu sua paixão pelo aprender 
fazendo e também pelo trabalho manual. 
Essa paixão o levou a se formar na 
escola de artes visuais do parque lage 
e atualmente a cursar arquitetura e 
urbanismo na FAU UFRJ.

É na Assimply que Victor despeja seu 
potencial criativo de forma experimental 
tentando entender a plástica dos 
materiais.

Nas horas vagas, você pode encontrar 
Victor cozinhando e recebendo seus 
amigos em casa, tá aí duas das coisas 
que gosta, comer e bater papo sobre 
design e arquitetura.

Søren é um designer dinamarquês. 
Ele é formado em Design Digital pela 
Universidade de TI de Copenhagen, mas 
rapidamente se interessou pela criação 
com materiais físicos e texturas.

Em 2019 mudou-se para o Rio de Janeiro 
para morar com seu namorado brasileiro, 
Victor, em seu bairro preferido da 
cidade, a Gamboa. Um grande desafio 
e motivação para  o  trabalho  de  Søren  
é a experimentação de como unir o 
minimalismo escandinavo com a mais 
colorida e vibrante linguagem do design 
brasileiro. 

Søren sempre foi profundamente 
fascinado com as tendências de design 
dos anos 90, por isso coleciona revistas 
antigas que acha pelos mais diversos 
pontos da cidade.
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cores
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pó de mármore branco

granito preto,
tamanho 00

granito preto,
tamanho 2

mármore branco nacional, 
tamanho 0

mármore branco nacional, 
tamanho 1

granito cinzento,
reciclado

plástico “pp” azul,
reciclado

pó de mármore branco

mármore branco paraná, 
tamanho 00

mármore branco paraná, 
tamanho 2

mármore branco nacional, 
tamanho 0

mármore branco nacional, 
tamanho 1

mármore branco,
reciclado

vidro transparente, reciclado

plástico “pp”  
terracota,reciclado

pó de mármore branco

granito preto,
tamanho 00

granito preto,
tamanho 2

mármore branco nacional, 
tamanho 1

granito palha,
tamanho 1

vidro âmbar,
reciclado

tijolos ceramico,
reciclado

plástico “pp”  terracota, 
reciclado

1.BRANCO2.AZUL1.LARANJA
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www.assimplystudio.com
info@assimplystudio.com
(21) 97414 8071

Ladeira do Faria, 17. Gamboa 
Rio de janeiro - rj
20221-380

Banco Santander 
AG: 0125
C/C: 13005904-4
CNPJ/PIX: 41.669.389/0001-40 

Nossas peças são feitas manualmente, 
por isso podem haver diferença de 
coloração ou pequenas irregularidades 
entre os produtos.  

Nossas peças são produzidas sob 
encomenda e podem levar de 10 a 14 
dias para serem finalizadas. 

O envio das peças é calculado a parte 
utilizando a plataforma melhor envio. Por 
isso podem ser entregues por diferentes 
transportadoras. 
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produtos

item preço
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dimensões

BANDEJA_01 280x10x90 
MM

700 G

R$ 120,00 

BANDEJA_02 Ø 360 MM

2500 G

R$ 180,00

BANDEJA_03 440x10x290 
MM

2500 G

 

R$ 210,00
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BOWL_01 200x50x150
MM

2000 G

R$ 190,00
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produtos

item preçodimensões

GANCHO_01 Ø 45 MM / 
100 MM

220 G

KIT - 3 UNID.
R$ 135,00

Ø 90 MM

540 G

KIT - 6 UNID.
R$ 125,00

 

APARADOR 
DE 
LIVROS_01

140x50x140 
MM

1600 G

R$ 130,00

ESPELHO_01 500x30x800 
MM

15000 G

R$ 1.550,00
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PORTA
COPO_01



BANDEJA_01
Cód.: TRAY01B
280x10x90 MM
700 G



BANDEJA_02
Cód.: TRAY02B
Ø 360 MM
2500 G



BANDEJA_03
Cód.: TRAY03B
440x10x290 MM
2500 G



BOWL_01
Cód.: BOWL01B
200x50x150 MM
2000 G



PORTA COPO_01
Cód.: COASTER01B
Ø 90 MM
540 G



APARADOR DE LIVROS_01
Cód.: BOOKSUPPORT01B
140x50x140 MM
1600 G



ESPELHO_01
Cód.: MIRROR01B
500x30x800 MM
15000 G



GANCHO_01
Cód.: HANGER01B
Ø 45 MM / 100 MM
220 G







OBRIGADO


