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HOLF é conjugação de matérias-primas 
de qualidade, é minimalismo e geome-
tria.

HOLF is a combination of quality in raw 
materials, minimalism and geometry.

Holf/
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LIPS é nobreza e elegância. De linhas 
tradicionais, enquadra-se em qualquer 
ambiente. 

LIPS is nobility and elegance. From tradi-
tional lines, fits in any environment.

Lips/
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CARTYE é detalhe, minimalismo e
diferenciação. 
De toque subtil e disruptivo, é uma
coleção marcante.

CARTYE is detail, minimalism and
differentiation.
Subtle and disruptive, it's a
memorable collection.

Cartye/
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MERIDA é uma coleção interiamente 
dedicada a mobiliário de quarto.  Evoca 
certeza, estética e precisão nas suas 
linhas. 

MERIDA is a collection fully dedicated to 
bedroom furniture. Evokes certain, aes-
thetics and precision in it’s lines.

Merida/
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STORIES é um catálogo dedicado inteira-
mente a mesas e cadeiras de jantar. 
Uma seleção feita através de todos os 
Catálogos Evanyrouse.

STORIES is a catalog entirely dedicated 
to dining tables and chairs. A selection 
made through all Evanyrouse Catalogs.

Stories/
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VARZZY é perfume francês, que combi-
na design e funcionalidade em ambien-
tes perfeitos.

VARZZY is french perfume, combining 
design and functionality in perfect 
spaces.

Varzzy/
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ZYBRA é simplicidade repleta de classe, é 
cor, qualidade e os melhores materiais.

ZYBRA is simplicity full of class, it’s color 
and also quality with the best materials.

Zybra/



/9



/12

PIECES OF EVANYROUSE é exclusividade 
e inovação. Linhas simples e modernas 
numa conjugação de peças diferencia-
das.

PIECES OF EVANYROUSE is exclusivity and 
innovation. Simple and modern lines in a 
combination of differentiated pieces.

Pieces of Evanyrouse/
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ROUSE é poder e energia. Envolve um 
carácter especial em torno de si mesma.

ROUSE is power and energy. It holds a 
special caracter around itself.

Rouse/
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BRAVE é requinte e subtileza. Peças 
exclusivas que farão a diferença e serão 
o centro das atenções. 

BRAVE is finess and subtle. Exclusive 
pieces that will make the difference and 
be the center of attentions.

Brave/
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MISS LILY é personalidade e delicadeza. 
De arestas e cortes direitos, este catálo-
go é um dos mais contemporâneos da 
Evanyrouse.

MISS LILY is personality and delicacy. With 
diagonal edges and straight cuts, this 
catalog is one of the most contemporary 
from Evanyrouse.Miss Lily/
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UONE é sedução e simplicidade. Inovador 
em cada detalhe, esta coleção prevalece 
além tendências. 

UONE is seduction and simplicity. Innova-
tive in each detail, this collection prevails 
beyond trends.

Uone/
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