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SOFÁ ÍCONE
Altura: 79,00 cm                    Largura: 200,00 cm
Comprimento: 200,00 cm      

 Espuma D28 no assento e D23 no encosto

 Sofá retrátil e reclinável

 Braços desmontáveis

 Fabricado com madeira de eucalipto

 Secagem da madeira em umidade inferior a 
15%

 Percinta elástica tipo italiana

 Manta Acrílica

 Suporta até 190kg

Largura assento fechado: 102,0 cm
Largura assento aberto: 150,00 cm

ABRA MAIS – SOFÁ MOSCOU



SOFÁ PETIT
Altura: 73,00 cm                              Largura: 84,00 cm

Comprimento: 160,00 ; 180,0 cm ; 200,0 cm ; 
220,0 cm ; 240,0 cm

 Fabricado com madeira de reflorestamento 
(eucalipto)

 Secagem da madeira em umidade inferior a 
15%

 Assento e encosto com espuma D-20 
revestido com manta acrílica. Ambos fixos

 Percinta elástica tipo Italiana

 Base e o pé cromados ou Inox

 Designer moderno

 Suporta de 200 Kg à 240 Kg



SOFÁ TRIP
Altura: 75,00 cm                    Largura: 85,00 cm

Comprimento: 180,0 cm ; 200,0 cm ; 220,0 cm ; 
240,0 cm

 Madeira de reflorestamento (eucalipto)

 Secagem da madeira em umidade inferior a 
15%

 Assento com espuma D-28 e com percinta 
elástica tipo italiana, encosto com espuma 
D-23

 Almofadas soltas preenchidas com espuma 
D-28

 Manta acrílica

 Suporta de 190 Kg à 280 Kg



SOFA WII
Altura: 80,00 cm                       Largura: 145,00 cm
Comprimento: 200,00 cm ; 220,0 cm ; 240,0 cm

 Estrutura em madeira de eucalipto

 Sofá retrátil e reclinável

 Secagem da madeira em umidade inferior a 15%

 Assento extensível com almofadas fixas com 
flocos especiais e no encosto fibra siliconizada.

 Percinta elástica tipo italiana

 Encosto Reclinável com 5 estágios com espuma 
D-23

 Desmontam os dois braços

 Suporta de 190 Kg à 280 Kg

Largura: 106,0 cm (Fechado)
Largura: 148,0 cm (Aberto)



SOFÁ MAYA
Altura: 92,00 cm                    Largura: 99,00 cm
Comprimento: 180,00 cm ; 200,0 cm ; 220,0 cm ; 240,0 cm

 Madeira de reflorestamento (eucalipto)

 Sofá retrátil e reclinável

 Secagem da madeira em umidade inferior a 15%

 Assento Extensível com espuma D-28 

 Percinta elástica tipo italiana

 Encosto Reclinável com espuma D-23, com 4 
estágios

 Almofada fixa preenchida com fibra siliconizada

 Suporta de 170 Kg à 240 Kg
Largura assento aberto: 151,00 cm
Largura assento fechado: 99,00 cm

ABRA MAIS – SOFÁ PERUGIA



SOFÁ FLIP
Altura: 79,00 cm                     Largura: 86,00 cm

Comprimento: 170,0 cm ; 190,0 cm ; 210,0 cm ; 230,0 cm ; 
250,0 cm

 Madeira de reflorestamento (eucalipto)

 Secagem da madeira em umidade inferior a 15%

 Assento fixo, com espuma D28 e encosto com 
espuma D-23

 Percinta elástica tipo italiana

 Braços em espuma D-20

 Desmontam os dois braços

 Suporta de 180 Kg à 240 Kg



SOFÁ ZOON PILOW
Altura: 100,00 cm                     Largura: 123,00 cm

Comprimento: 210,0 cm ; 230,0 cm ; 250,0 cm

 Assento retrátil

 Encosto reclinável

 Assento com espuma D-28 e D-23 no encosto com 
percinta elástica tipo italiana

 Braços desmontáveis

 Fabricado com madeira de eucalipto

 Secagem da madeira em umidade inferior a 15%

 Molas Bonnel

 Almofadas fixas preenchidas com fibra siliconizada e 
revestida com manta acrílica

 Suporta de 200 Kg à 240 Kg
Largura: 127,0 cm (Fechado)
Largura: 175,0 cm (Aberto)



SOFÁ CAMA LAPA
Altura: 85,00 cm                        Largura: 170,00 cm
Comprimento: 105,0  cm (fechado)

 Sofá reversível em cama de casal

 Percinta elástica tipo italiana

 Assento com espuma D-33 (próprio colchão)

 Encosto com almofadas soltas de espuma D-23

 Madeira de reflorestamento (eucalipto)

 Secagem da madeira em umidade inferior a 
15%

 Suporta até 200 KgLargura assento fechado: 105,00 cm
Largura assento aberto: 200,0 cm



SOFÁ VALENCIA

Altura: 105,0 cm                  Largura: 118,0 cm
Comprimento: 2,46 cm

 Madeira de reflorestamento (eucalipto)

 Assento extensível com espuma D-26 e 
percinta elástica

 Manta acrílica

 Encosto reclinável em 4 estágios

 Almofada preenchida com fibra 
siliconizadaLargura assento fechado: 118,0 cm

Largura assento aberto: 178,0 cm



POLTRONA TREVO PATCHWORK
Altura: 80,00 cm                     Largura: 84,00 cm
Comprimento: 80,00 cm

 Assento fixo com espuma D-28

 Encosto com espuma D-23

 Percinta elástica tipo italiana

 Braços com espuma D-20

 Secagem da madeira em umidade inferior a 
15%

 Suporta até 100 Kg

O Patchwork é um trabalho manual feitos de 
pedaços de tecidos emendados entre si, 

formando mosaicos



POLTRONA MANU PATCHWORK
Altura: 82,00 cm                     Largura: 79,00 cm
Comprimento: 77,00 cm

 Assento fixo com espuma D-28

 Encosto com espuma D-23

 Percinta elástica tipo italiana

 Braços com espuma D-20

 Secagem da madeira em umidade inferior a 
15%

 Suporta até 100 Kg

O Patchwork é um trabalho manual feitos de 
pedaços de tecidos emendados entre si, 

formando mosaicos



POLTRONA ATENAS

Altura: 80,00 cm                      Largura: 63,00 cm
Profundidade: 90,00 cm

 Madeira de reflorestamento (eucalipto)

 Assento com percinta elástica tipo italiana 
com espuma D-26

 Encosto com percinta elástica tipo italiana 
rígida e espuma D-20

 Braço de Madeira Jequitibá na cor Imbuia mel

 Suporta até 100 Kg



PUFF ATENAS TECIDO PATCH

Altura: 42,0 cm                              Largura: 42,0 cm
Comprimento: 42,0 cm

 Fabricado em madeira de reflorestamento (eucalipto)

 Assento com percinta elástica com espuma D-26

 Formato quadrado

O Patchwork é um trabalho manual feitos de pedaços de 
tecidos emendados entre si, formando mosaicos



POLTRONA GIRATÓRIA MASTER 
BASE CROMADA

Altura: 88,00 cm                     Largura: 80,00 cm
Comprimento: 86,00 cm

 Assento fixo com espuma D-28

 Encosto com espuma D-23

 Base cromada

 Revestimento com manta acrílica

 Suporta até 100 Kg



OBRIGADO!!!


