
Produtos Aziforma



A Empresa

Com uma postura à frente de seu tempo, a Aziforma chega ao mercado para
atender às necessidades de seus clientes que buscam qualidade acima do
padrão. Criada em 2000, a Aziforma é uma empresa voltada para a fabricação
de estofados, mesas, poltronas, bases para cadeiras entre outros equipamentos
na área de estofados.

E todos são produtos com acabamento realmente exclusivos, muito acima dos
padrões já conhecidos no mercado.

Esse elevado padrão só é possível devido a um sistema de fabricação eficiente e
moderno , com base no elevado conhecimento técnico e prático de uma equipe
de colaboradores com mais de 15 anos de experiência no segmento.

Atenta às necessidades emergentes de seus clientes e às tendências atuais de
produção, a Aziforma tem como postura a inovação, oferecendo sempre algo
além das expectativas. E a satisfação total dos clientes, através de um produto
prático, funcional e diferenciado, que atenda as reais necessidades, é o
combustível, a base de nossa evolução. Isso tudo é possível somando
tecnologia ao material humano em sua essência mais nobre, a experiência.



Poltrona Piano

 Concha em madeira e MDF

 Percintas elásticas 

 Espuma D28

 Base em madeira de Jequitibá 

 Pintura em verniz PU

 Tecido 1464 

 Botão linho cinza

 Altura: 79,00 cm

 Assento ao chão: 41,00 cm

 Largura: 65,00 cm

 Profundidade: 74,00 cm

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 12,00 kg



Poltrona Sampa 

 Concha em multilaminado anatômico

 Assento giratório

 Espuma

 Base 04 pés em madeira  

 Estrutura em aço carbono pintado.

 Tecido 11246

 Altura: 81,00 cm

 Chão ao braço: 64,00 cm

 Assento chão: 50,00 cm

 Largura: 72,00 cm

 Profundidade: 65,00 cm

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 11 kg



Poltrona Pierre Paulin

 Estrutura com junções em aço carbono, 

multilaminado, estofado e espuma D28

 Base em disco de alumínio

 Altura: 1,05 cm

 Largura: 81,00 cm

 Profundidade: 75,00 cm

 Peso: 15,00 kg

 Peso suportado: 120 kg



Poltrona Costela

 Linho ou Couro sintético e estrutura em 

madeira Tauari, base em ferro com pintura 

eletrostática

 Encosto e assento fixos em fibra siliconizada

 Largura:72,00 cm

 Altura: 81,00 cm

 Profundidade: 72,00 cm

 Peso do produto: 12,5kg

 Peso suportado: 120 kg



Puff Costela

 Base ferro com pintura eletrostática

 Estrutura em laminas de madeira Tauari

 Assento acolchoado revestido em tecido de 

linho ou couro sintético

 Cores disponíveis: cinza em linho ou preto 

em couro sintético

 Almofada siliconizada

 Altura: 41,00 cm

 Largura: 66,00 cm

 Profundidade: 53,00 cm

 Peso: 7,00 kg

 Peso suportado: 120 kg



Poltrona Vladimir Kagan Couro Sintético

 Estrutura em madeira Tauari com verniz

 Assento e encosto com percintas elásticas 

 Estofado revestido em couro sintético

 Altura: 89,00 cm

 Largura: 68,00 cm

 Profundidade: 97,00 cm

 Altura do assento: 39,00 cm

 Peso do produto: 14,00 kg

 Peso suportado: 120 kg



Poltrona Butterfly em Couro Natural 

 Couro natural 

 Pés em aço carbono cromado ou metálico preto

 Altura: 92,00 cm 

 Largura: 74,00 cm

 Profundidade: 79,00 cm

 Peso do produto: 9,00 kg

 Peso suportado: 120 kg



Cadeira BRNO Cromada Courino

 Estrutura de aço

 Apoio para braço

 Formato quadrado

 Revestimento: Courino

 Cores disponíveis: Branco e preto

 Altura: 84,00 cm 

 Largura: 52,00 cm 

 Profundidade: 63,00 cm

 Peso do produto:6,50 kg

 Peso suportado: 120 kg



Poltrona Egg

 Base de 4 patas em alumínio polido 

brilhante

 Base giratória: sapatas de PVC preto

 Mecanismo: Relax basculante com ajuste de 

pressão de reciclagem

 Concha: fibra de vidro revestida em couro 

ecológico

 Espuma D28 em concha em poliuretano 

injetado

 Altura: 1,10 cm

 Largura: 88,00 cm

 Comprimento: 82,00 cm

 Peso do produto: 30,00 kg

 Peso suportada: 120 kg



Puff Egg

 Estrutura interna em fibra de vidro 

 base em alumínio polido com sapatas 

niveladoras

 Altura: 38,00 cm

 Largura: 42,00 cm

 Profundidade: 56,00 cm

 Suporta até 100kg



Poltrona Anos 50

Material: Couro Sintético e estrutura em 

madeira Jequitibá

 Estrutura interna concha: MDF, eucalipto, 

percinta e espuma

 Altura: 78,00 cm

 Largura: 64,50cm

 Profundidade: 84,00 cm

 Altura do Assento: 43,5 cm

 Peso do produto:13,50 kg

 Peso suportado: 120 kg



Poltrona Jobi Base Loft Aluminio

 Base giratória

 Pés metálicos

 Tecido Suede

 Altura: 80,00 cm

 Largura: 70,00 cm

 Profundidade: 59,00 cm

 Altura Assento: 45,00 cm

 Peso do produto: 12,00 kg

 Peso suportado: 120 kg



Poltrona Swan Base Loft Alumínio 

 Base: Alumínio, giratória de 4 patas com 

sapatas de PVC preto

 Concha: Monobloco de fibra de vidro e 

poliuretano rígido expandido

 Estofado: Espuma soft

 Revestimento: Couro ecológico

 Altura: 85,00 cm

 Largura: 74,00 cm

 Profundidade: 76,00 cm

 Altura Assento: 435mm

 Peso do produto: 9,00 kg

 Peso suportado: 120 kg



Poltrona Tulipa

 Assento e encosto produzidos em PU 

 Base cromada, alumínio ou preto

 Base disco, base Queen e loft

 Ajuste de altura

 Poltrona giratória

 Tecidos: Suede ou corino

 Altura: 94,00 cm

 Largura: 73,00 cm

 Profundidade: 58,00 cm

 Peso do produto: 10,90 kg

 Peso suportado: 120 kg



Poltrona Charles Eames com Puff 

 Base de alumínio injetado

 Concha em madeira Imbuia multilaminada 

com revestimento em lâmina fórmica

 Assento giratório

 Couro sintético (Corino) ou Couro Natural

 Altura: 83,00 cm

 Largura: 84,00 cm

 Profundidade: 85,00 cm

 Peso do produto: 35,00 kg

 Peso suportado: 120 kg
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