
TREINAMENTO DE PRODUTOS

Abra Casa e Abra Mais

Nova América 



Histórico

A nova américa estofados foi fundada em junho de 1994 , instalada em sede
própria com área total de 208.000 m², distribuídos em unidade industrial, área de
reflorestamento e de preservação de mata nativa.

Em constante preocupação com a preservação do meio ambiente, utilizamos
madeira de reflorestamento, investimos na redução de resíduos, dando
destinação correta aos resíduos gerados.

Todo esse investimento nos concedeu a licença ambiental e nos coloca em
conformidade com a legislação ambiental.



Cadeira Lib

 Altura: 87,00 cm   

 Largura: 47,00 cm

 Profundidade: 53,00 cm

 Encosto e assento com espuma D-26

 Assento e Encosto em chapa de MDF

 Base em madeira maciça natural (Jequitibá)

 Design clássico

 Suporta até 90 Kg



Poltrona Elah
 Altura: 75,00 cm   

 Largura: 78,00 cm

 Profundidade: 70,00 cm

 Assento com madeira D-28

 Encosto com madeira D-26

 Madeira de reflorestamento (eucalipto)

 Percinta elástica tipo italiana

 Pés fixos (madeira maciça) na cor mel

 Peso do produto: 23,50 kg

 Suporta até 120 Kg



Poltrona Kira

 Altura: 86,00 cm 

 Largura: 76,00 cm

 Profundidade: 72,00 cm

 Peso do produto: 9,00 kg

 Madeira de reflorestamento (eucalipto)

 Encosto em espuma D-20

 Assento em espuma D-28

 Peso do produto: 9,00 kg

 Suporta até 120 Kg



Poltrona Tai

 Altura: 85,00 cm   

 Largura: 68,00 cm

 Profundidade: 68,00 cm

 Assento e encosto com percintas elásticas

 Assento em espuma D-28

 Encosto em espuma D-23

 Pés em madeira maciça Jequitibá na cor tabaco

 Estrutura de eucalipto de reflorestamento

 Peso do produto: 9,00 kg

 Suporta até 120 Kg



Cadeira Samba

 Altura: 84,00 cm   

 Altura: 51,00 cm

 Profundidade: 51,00 cm

 Assento em espuma D-23

 Estrutura, assento  encosto em MDF

 Pés em madeira maciça natural, Tauari ou 

Jequitibá

 Tecidos exclusivos e importados

 Peso do produto: 12,50 kg

 Suporta até 90 Kg



Poltrona ID
 Altura: 75,00   

 Largura: 72,00 cm

 Profundidade: 73,00 cm

 Fabricado em madeira de reflorestamento 

(eucalipto)

 Assento com percinta elástica tipo italiana, 

espuma D-28

 Madeira seca com grau de umidade inferior a 

15%

 Pés em madeira maciça natural Tauari

 Peso do produto: 16,00 kg

 Suporta até 120 Kg



Puff Tai

 Altura: 63,00 cm  

 Largura: 40,00 cm

 Comprimento: 44,00 cm

 Assento com Percinta elástica tipo italiana com 

espuma D-28

 Pés em madeira maciça Jequitibá na cor tabaco

 Tecido com figuras de quadrados

 Peso do produto: 10,00 kg



Puff Thidu

 Altura: 48,00 cm

 Largura: 48,00 cm

 Comprimento: 48,00 cm

 Madeira de eucalipto de Reflorestamento

 Assento Percinta elástica

 Espuma D-26

 Pés de ferro

 Peso do produto: 9,70 kg



Puff Thidu Grande 

 Altura: 50,00 cm 

 Largura: 50,00 cm

 Comprimento: 98,00 cm

 Madeira de eucalipto de Reflorestamento

 Assento Percinta elástica

 Espuma D-26

 Pés de ferro

 Peso do produto: 13,00 Kg



Banqueta Samba

 Altura: 48,00 cm    

 Largura: 55,00 cm

 Profundidade: 51,00 cm

 Assento com espuma D-23

 Base giratória em madeira maciça, Tauari ou 

Jequitibá

 Suporta até 90 kg



Poltrona Córdoba
 Altura: 82,00 cm

 Largura: 57,00 cm

 Profundidade: 75,00 cm

 Estrutura em madeira de eucalipto de 

reflorestamento

 Assento em espuma D-26

 Percinta elástica Encosto em espuma D-23

 Braço em MDF

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 12,00 Kg



Poltrona Reclinável Roma
 Altura: 95,00

 Largura: 90,00 cm

 Comprimento: 100,00 cm

 Madeira de reflorestamento (eucalipto)

 Percinta elástica em espuma D-26

 Encosto com fibra 100% silicone

 Estrutura reclinável em 3 estágios de aço

 Suporta até 120 Kg

 Peso do produto: 35 kg



Poltrona Papai Reclinável Confort Plus

 Altura: 110,0 cm  

 Largura: 0,75 cm

 Profundidade: 88,00 cm

 Fabricado em madeira de reflorestamento 

(eucalipto)

 Assento com percinta elástica, espuma D-23

 Encosto em espuma D-20

 Estrutura em aço reclinável em 02 estágios

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 29 kg



Poltrona Relax Papai
 Altura: 97,00 cm

 Largura: 70,00 cm

 Profundidade: 90,00 cm

 Madeira de eucalipto de reflorestamento

 Assento espuma D-26 

 Percintas elásticas 

 Encosto com flocos de espuma 

 Estrutura  reclinável em 3 posições

 Tecido Korino marrom 

 Peso suportado: 120 kg



Poltrona do Papai Nova Versão
 Altura: 110,00 cm

 Largura: 74,00 cm

 Profundidade: 88,00 cm 

 Madeiras: Eucalipto de Reflorestamento

 Percintas elásticas

 Assento: Espuma D26 

 Encosto:  Espuma D20

 Pés: Plásticos

 Peso do produto: 29 kg

 Peso suportado: 120 kg



Poltrona e Puff Veneza (Venda 
separadamente)

 Altura: 96,00 

 Largura: 76,00 cm

 Profundidade: 73,00 cm

 Madeiras: Eucalipto Reflorestado

 Percintas: Elásticas

 Assento: Espuma D23

 Saia no rodapé e conjunto de molas

 Tecido Korino

 Suporta até 120 Kg



Poltrona Itália

 Altura: 88,00 cm

 Largura: 62,00 cm

 Profundidade: 82,00 cm

 Madeira de reflorestamento e percintas 

elásticas (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 120 Kg



Puff Itália Tecido Patch

 Altura: 40,0 cm 

 Largura: 40,0 cm

 Comprimento: 40,0 cm

 Fabricado em madeira de reflorestamento 

(eucalipto)

 Assento com percinta elástica com espuma D-

23

 Percintas elásticas

 O Patchwork é um trabalho manual feitos de 

pedaços de tecidos emendados entre si, 

formando mosaicos



Poltrona Prata

 Altura: 88,00 cm

 Largura: 90,00 cm

 Profundidade: 63,00 cm

 Fabricado em madeira de reflorestamento 

(eucalipto)

 Assento com percinta elástica, mola espiral 

e espuma D-23

 Encosto com percinta rígida e espuma D-20

 Braços feitos em alumínio polido

 Peso suportado: 120 kg



Poltrona Capri com Debrum e Puff
 Altura: 90,00 cm

 Largura: 80,00 cm

 Profundidade: 75,00 cm

 Pés palito madeira maciça

 Espumas e fibra de silicone 

 Estrutura em Eucalipto de reflorestamento e 

MDF

 Percintas elásticas

 Assento e encosto em espuma D28 e D26 

revestido com tecido

 Peso suportado: 120 kg



Poltrona Florença

 Altura: 83,00 cm

 Largura: 81,00 cm

 Profundidade: 68,00 cm 

 Estrutura  em Eucalipto de reflorestamento

 Percintas elásticas

 Assento e encosto em espuma D28 e D26

 Pés com formato palito madeira maciça

 Peso suportado: 120 kg



Poltrona Bilbao
 Altura: 86,00 cm

 Largura: 71,00 cm

 Profundidade: 74,00 cm

 Pés palito de rosquear em madeira maciça de 

Jequitibá na cor imbuia e design retrô

 Com estrutura em Eucalipto e MDF

 Percintas elásticas no assento

 Revestida com espuma D28 e D26

 Tecidos coloridos e modernos

 Peso suportado: 120 kg



Poltrona Flórida

 Altura: 86,00 cm

 Largura: 78,00 cm

 Profundidade: 75,00 cm

 Madeira de eucalipto de reflorestamento

 Assento com percinta elástica 

 Espuma D-28

 Pés em madeira maciça

 Peso suportado: 100 kg

 Peso do produto: 20,00 kg



Poltrona Classic

 Altura: 90,00 cm

 Largura: 79,00 cm 

 Profundidade: 75,00 cm

 Madeira de eucalipto de Reflorestamento

 Assento Percinta elástica 

 Espuma D-26 e Encosto Espuma D-23

 Pés de Rosquear de Madeira Maciça

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 15 kg



Poltrona Rio
 Altura: 86,00 cm

 Largura: 80,00 cm

 Profundidade: 70,00 cm

 Tipo de Tecido: veludo com impressão de linho 

na cor jeans, tecido importado e 100% poliéster

 Madeira de eucalipto de Reflorestamento

 Assento Percinta elástica e Espuma D-26

 Encosto Espuma D-23

 Pés de Rosquear - Madeira Maciça

 Peso suportado: 100 kg

 Peso do produto:15 kg



Obrigada!
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