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Cavalete Tripé - Linha econômica
A-Frame Studio 
Nosso cavalete Tripé é feito de madeira 
pinus natural de alta qualidade, sem verniz, 
montado com parafusos e grampos.  
Ecologicamente correto, fracionada pelo 
sistema Finger para evitar empenamento. 
Os detalhes e acabamentos fazem toda 
a diferença, sendo produzido a mão e 
utilizando os melhores recursos e materiais. 
O cavalete é essencial para o uso de telas 
de pintura, podendo também ser utilizado 
para outras diversas finalidades. 

A-frame design, assembled with reforested 
solid non-vanished pine wood with brass 
fitting hardware, designed to stand the 
test of time. And has a forward-tilting mast 
to reduce glare or for pastel art, A-Frame 
Easel folds flat for storage or transport in 
just seconds, and sets back up just as fast. 

Capacidade: Suporta telas até 1,00 m de altura. 
Composição: Madeira Pinus, parafusos e corrente.
Medidas: Altura: 170 cm | Largura: 50 cm | Abertura: 55 cm.

(22” W / 21” D / 65” H) canvases up to 39” high.
Measuring 22” wide by 21” deep by 65” high, it can easily 
accommodate canvases up to 39” high.

Capacidade – suporta telas até 0,60 cm de altura. 
Composição – Madeira Pinus e Parafuso.
Medidas – Altura: 93 cm | Largura: 38 cm | Abertura: 80 cm.

Capacidade – Suporta telas até 0,40 cm de altura. 
Composição – Madeira Pinus e Parafuso.
Medidas – Altura: 72 cm | Largura: 31 cm | Abertura: 62 cm.

CAVALETE TRIPÉ ECONÔMICO GRANDE
A-FRAME STUDIO LARGE EASEL

CAVALETE TRIPÉ ECONÔMICO PEQUENO
A-FRAME STUDIO SMALL  EASEL 

CAVALETE TRIPÉ ECONÔMICO MÉDIO
A-FRAME STUDIO MEDIUM EASEL 

(14” W / 31” D /36” H), canvases up to 23” high.
Measuring 14” wide by 31” deep by 36” high, it can 
easily accommodate canvases up to 23” high.

(12” W / 31” D /28” H), canvases up to 15” high.
Measuring 12” wide by 31” deep by 28” high, it can 
easily accommodate canvases up to 23” high.
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Mini Cavalete Luarte
Nosso mini cavalete é indicado para pintura, 
lembrancinhas e decorações de festas.

Composição: Madeira Pinus | Com ou sem verniz
Quantidade mínima – 1 caixa, contendo 10 unidades do mesmo modelo.

Medidas do Cavalete: Altura: 24 cm | Largura: 10 cm.
Medidas da Tela – 11cm x 8,5cm

*As telas podem ser posicionadas na vertical ou horizontal.

(9” W /4” H), canvases up to 4” high x 3” wide.

A-Frame Petit Easel 
A-frame design, assembled with reforested 
solid non-varnished pine wood with brass 
fitting hardware, designed to stand the 
test of time. Perfect for Souvenirs and 
multi-purpose decorations. Orders placed 
of 10 units minimum.
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Apagador de lousa com porta giz 

O apagador de lousa é feito em madeira MDF 
fibra de média densidade, feltro de 4mm e conta 
com depósito para giz. 

The chalk eraser is made with medium 
density MDF, 4mm felt and includes a chalk 
storage case.

Chalk Eraser

Produto 100% Profissional
Composição – MDF, feltro 4mm.
Medida - 5,5 x 0,7 x 17 cm.

Cavalete Tripé – Linha Premium
Os cavaletes da Linha Premium são feitos 
de madeira pinus de alta qualidade, sem 
verniz, utilizando ferragens desenvolvidas em 
metalúrgica exclusivamente para LUARTE, que 
trazem facilidade no manuseio, mais sofisticação 
e melhor acabamento. Possuem madeira 
ecologicamente correta, fracionada com sistema 
finger que evita empenamento. Os cavaletes 
são embalados em caixa e pré-montados. São 
confeccionados em três tamanhos:

A-Frame Petit Easel 
A-frame design, assembled with reforested 
solid non-vanished pine wood with brass 
fitting hardware, designed to stand the 
test of time. And has a forward-tilting mast 
to reduce glare or for pastel art, A-Frame 
Easel folds flat for storage or transport 
in hust seconds, and sets back up just as 
fast. The easel is packed in individual box.

CAVALETE PREMIUM PEQUENO
Capacidade – Suporta telas até 64cm de altura
Composição – Madeira Pinus, parafusos e corrente.
Medidas –  Peso: 1,70kg | Altura: 100cm | Largura: 39cm
Abertura: 50 cm 

CAVALETE PREMIUM MÉDIO
Capacidade – Suporta telas até 80cm de altura
Composição – Madeira Pinus, parafusos e corrente.
Medidas –  Peso: 2,40kg | Altura: 141cm | Largura: 47cm
Abertura: 60 cm 

CAVALETE PREMIUM GRANDE
Capacidade – Suporta telas até 1,15m de altura
Composição – Madeira Pinus, parafusos e corrente.
Medidas –  Peso: 3,07kg | Altura: 170cm | Largura: 51cm
Abertura: 60 cm 



Paletas Telas
As paletas são utilizadas para misturar tintas, 
sendo leves e de fácil manuseio. Suportam 
qualquer tipo de tinta, como a óleo, acrílica, 
aquarela, guache e outras.

As telas de pintura oferecidas pela LUARTE 
são compatíveis com as tintas a óleo, acrílica 
e aquarela. Produzidas com matérias-primas de 
altíssima qualidade, trazem em sua confecção: 
madeira pinus de reflorestamento com a 
tecnologia Finger; tecido 100% algodão natural 
com pigmentação branca de alta qualidade, 
tratamento que protege contra deterioração 
por acidez, aplicação de primer à base de 
titânio acrílico em um dos lados. Além disso, 
apresentam um fino acabamento, com textura 
uniforme processada mecanicamente.

The deluxe palettes are perfect for use 
with oil or acrylic paints. Choose from four 
convenient sizes that are easy to hold while 
painting. Made of MDF wood (3mm of wood 
fiber) in 2 different shapes oval ( 8’’ x 10’’ ) or 
rectangular ( 7’’ x  11’’ ).

Artist Panel made with natural fiber of 
100% cotton surface stretched, blank and 
acrylic primed linen and framed on a solid 
varnish free reforested Pine wood with 
brass fitting hardware for oils and acrylics. 
Surface coated with a protector layer against 
oxidation and ageing effects that gives artists 
the advantages of a panel with the feel of a 
fine canvas.

Deluxe Wood Palletes Professional Panels Stretched Acrylic Primed Canvas Professional  

PALETA OVAL PAINEL

PALETA RETANGULAR

Composição – Madeira MDF 3 mm
Medida – 20 x 25 cm 
Formato – Oval 

Composição – Madeira MDF 3 mm
Medida – 19,5 x 29 cm  
Formato – Retangular

Produto 100% Profissional
Composição – Pinus, algodão cru e resina acrílica.
Espessura lateral da madeira – 3,8 cm a 4 cm.
Grampos atrás da madeira.

Artist Professional Panel made with natural fiber of 
100% cotton surface stretched, blank and acrylic 
primed linen and framed (1,5”depth) on a solid 
varnish free reforested Pine wood with brass fitting 
hardware for oils and acrylics.



Telas
As telas de pintura oferecidas pela LUARTE são 
compatíveis com as tintas a óleo, acrílica e aquarela. 
Produzidas com matérias-primas de altíssima 
qualidade, trazem em sua confecção: madeira 
pinus de reflorestamento com a tecnologia Finger; 
tecido 100% algodão natural com pigmentação 
branca de alta qualidade, tratamento que protege 
contra deterioração por acidez, aplicação de 
primer à base de titânio acrílico em um dos lados. 
Além disso, apresentam um fino acabamento, com 
textura uniforme processada mecanicamente. 

Artist Panel made with natural fiber of 100% 
cotton surface stretched, blank and acrylic 
primed linen and framed on a solid varnish 
free reforested Pine wood with brass fitting 
hardware for oils and acrylics. Surface coated 
with a protector layer against oxidation and 
ageing effects that gives artists the advantages 
of a panel with the feel of a fine canvas.

Professional Panels Stretched Acrylic Primed Canvas Professional  

TELA VIRADA TELA SIMPLES

Produto 100% Profissional
Composição – Pinus, algodão cru e resina acrílica.
Espessura lateral da madeira – 1,6 cm a 2 cm
Grampos na lateral da madeira.

Produto 100% Profissional
Composição – Pinus, algodão cru e resina acrílica.
Espessura lateral da madeira – 1,6 cm a 2 cm.
Grampos atrás da madeira.

Artist Professional Panel made with natural fiber of 
100% cotton surface stretched, blank and acrylic 
primed linen and framed (1,0”depth) on a solid 
varnish free reforested Pine wood with brass fitting 
hardware for oils and acrylics.

Artist Professional Panel made with natural fiber of 
100% cotton surface stretched, blank and acrylic 
primed linen and framed (0,7”depth) on a solid 
varnish free reforested Pine wood with brass fitting 
hardware for oils and acrylics.



Lousa Verde Moldura Pinus Quadro Branco Moldura Pinus 
A lousa verde é ideal para comunicação entre 
professores e alunos. Lousa escolar para giz, com 
alta resistência e grande durabilidade. 
É fabricada com material de qualidade, eucaplac 
verde UV 2.5mm, moldura em pinus com sistema 
finger e grampeada. 

O quadro branco traz modernidade em relação ao 
quadro negro ou verde que utilizam o giz. Elimina 
o incômodo do pó de giz e é muito utilizado por 
empresas, home offices e escolas. 
É fabricado com material de qualidade, eucaplac 
2.5mm de alta densidade com pintura branca 
brilhante UV, moldura em pinus com sistema 
finger e grampeada, proporcionando maior 
durabilidade e ótimo acabamento. 

The whiteboard show more sophistication than 
the blackboard or green chalkboard. Besides 
that, it eliminates the hassle of chalk dust. The 
whiteboard is widely used by businesses, home 
offices and schools.
It is made of quality material, high density 2.5mm 
eucaplac with UV bright paint, pinus frame with 
finger and stapled system, providing greater 
durability and great finishing.

The green board is perfect for communication 
between teachers and students. 
School chalkboard with high strength and 
great durability. It is made of quality material, 
2.5mm UV green eucaplac, pinus frame with 
finger and stapled system.

Green Chalkboard Whiteboard

Produto 100% Profissional
Composição – Pinus, eucaplac verde 2,5mm.
Tamanho - Diversos.

Produto 100% Profissional
Composição – Pinus, eucaplac verde 2,5mm.
Tamanho - Diversos.



Tela Riscada 
As telas riscadas são elaboradas com a 
mesma qualidade das nossas telas em branco. 
Compatíveis com tinta a óleo, acrílica, aquarela, 
guache e tecido, trazem uma imagem gravada na 
tela, pronta para pintar.

Artist Panels made with natural fiber of 100% 
cotton surface coated with a layer of protection, 
stretched, acrylic primed linen and framed (1,0”) 
on a solid varnish free reforested Pine wood with 
brass fitting hardware for oils and acrylics along 
several designed childlike themes.

Designed Panels Stretched Primed Canvas.

TELA RISCADA

MODELOS DISPONÍVEIS - TAMANHO – 20 cm x 30 cm

MODELOS DISPONÍVEIS - TAMANHO – 20 cm x 30 cm

*Imagem gravada em tela virada.
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Luarte Comercio de Materiais Artisticos 
CNPJ: 25.961.646/0001-66

Sao Paulo, Brasil

CONTATO
(+55) 11 98238.7437  

(+55) 11 2956.5350

WWW.LUARTE.COM.BR

A LUARTE é uma empresa que está no ramo de 
materiais artísticos  desde o ano 2000 e possui 
ampla atuação em todo território nacional 
e internacional. Nossos produtos de alta 
qualidade e preços competitivos são fatores 
determinantes para o sucesso da empresa e 
dos nossos parceiros.

Toda fabricação é elaborada com as melhores 
matérias-primas e equipamentos disponíveis 
no mercado. Além disso, preocupamo-nos em 
utilizar materiais ecologicamente corretos. Tudo 
isso faz com que a LUARTE seja reconhecida 
por artistas internacionais e de todo o Brasil. 

LUARTE, our Concepts.

A Brazilian Art supply company incorporated 
in São Paulo - Brazil originally opened in 2000, 
also acting on International artistic supplies 
market. Our high-quality supplies offered in 
a very competitive way which describes our 
unique and remarkable way to make business. 
As regards the quality of all supplies provided 
by Luarte always aligned to an ecological 
concept and use specialized personnel to 
inspect each step of the whole process, from 
raw material acquisition to final inspections, 
as a result we are able to always provide Art 
and excellence.
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