
Linhas de Puffs



Puffs, versáteis e muito confortáveis!

Os puffs são perfeitos para acomodar seus amigos e familiares quando as
cadeiras não são suficientes para isso. Eles são aconchegantes e deixam todos
confortavelmente acomodados. De vários tamanhos, materiais, redondos,
quadrados, ovais, com pés ou sem, grandes ou pequenos, coloridos ou de uma só
cor, não importa, eles sempre serão bem-vindos a decoração e a qualquer
ambiente da casa.

Em cada lugar eles possuem uma função diferente.

Vejamos algumas sugestões...



Sala de Estar

 Na sala de estar os puffs dão um toque

elegante a decoração e são usados

para acomodar as pessoas.

 O puff serve também de mesa central,

apoiando uma bandeja e vasos.

 É usado na sala de estar o puff pé de

palito como mesa lateral, sua cor

complementa a decoração e os pés

palito dão um toque de modernidade ao

ambiente.



Sala de Jantar

 Já na sala de jantar, os puffs

estampados são usados em volta

da mesa, tendo assim mais espaço

para sentar além de um toque

super estiloso no ambiente.



Quarto do Casal

 No quarto do casal os puffs são

usados no pé da cama e servem de

apoio para bandeja, vaso e também

livros.



Quarto infantil

 Neste quarto infantil os puff são

deixados embaixo da cômoda.

 Estes modelos possuem

compartimento ajudando assim a

deixar o quarto organizado.



Home Office

 No home office eles são usados como forma 

de recepcionar as pessoas e principalmente 

servem como objeto decorativo. Neste 

ambiente os puffs geralmente possuem 

características mais elegantes e cores mais 

neutras, que ajudam na complementação do 

ambiente.

 Neste home office o puff combina com as 

cores do tapete e além de acomodar 

também serve de apoio pra livros.



Composição em pequeno ambientes

 Os puffs também são perfeitos para compor

ambientes pequenos que precisam de espaço,

pois, podem ser usados somente na hora de

receber visitas e depois, para não deixa-los no

caminho, possuem a opção de ser colocados

embaixo de mesas e aparadores, assim não

ficam na circulação e deixam ainda mais

espaço para o dia a dia.

 Nesta sala o espaço é bem pequeno, porém

os puffs marcam presença e são guardados

embaixo do móvel, garantindo assim ainda

mais espaço e conforto no ambiente.



Por fim, os puffs são verdadeiros coringas na decoração, eles
otimizam espaços, completam ambientes vazios e sem graças
e o melhor: existem modelos para todos os tipos de gostos e
bolsos.

Ficou com vontade de ter vários puffs no seu lar? Na Abra
Casa e na Abra Mais você encontrará vários modelos, um mais
lindo que o outro, confira!



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



Puff Ginga

 Corpo em madeira

 Altura: 44,00 cm

 Largura: 54,00 cm 

 Profundidade: 82,00

 Cores disponíveis: Azul 

claro, bege, preto, rocca 

cinza, bege escuro, bege 

claro e capuccino

 Peso: 10,00 kg

 Peso suportado: 75 kg



Puff Ipanema

 Estrutura em madeira

 Assento 100% Poliuretano

 Tecido Jacquard

 Cores e tecidos disponíveis: Tibet 

azul e Tibet Laranja

 Pés em madeira

 Altura: 40,00 cm

 Largura: 40,00 cm

 Comprimento: 42,00 cm

 Peso: 3,00 kg

 Peso suportado: 75 kg



Puff Milano

 Estrutura e pés em madeira resistente

 Assento inteiramente em poliuretano

 Revestido em tecido suede

 Altura: 40,00 cm

 Largura: 40,00 cm

 Profundidade: 42,00 cm

 Tecidos e cores disponíveis: Tecido Ávila 

Amarelo, Indiano, Mumbai, Alegria, Romero 

Brito, Suede azul e bege.

 Peso: 3,00 kg

 Peso suportado: 75 kg



Puff New Tecido Patchwork

 Estrutura em madeira

 Assento 100% Poliuretano

 Pés em madeira

 Tecido Patchwork

 Altura: 60,00 cm

 Largura: 60,00 cm

 Profundidade: 45,00 cm

 Peso: 9,00 kg

 Peso suportado: 75 kg



 Estrutura em madeira

 Assento 100% Poliuretano

 Pés em madeira

 Altura: 50,00 cm

 Largura: 50,00 cm

 Profundidade: 50,00 cm

 Peso: 3,00 kg

 Peso suportado: 75 kg

Puff Andy redondo



Puff Irece

 Pés em madeira arredondados

 Estofado em crochê

 Disponível nas cores: cinza e creme

 Altura: 43,00 cm

 Largura: 31,00 cm

 Profundidade: 31,00 cm

 Peso: 2,65 kg

 Peso suportado 50Kg



Puff Cairu

 Pés em madeira arredondados

 Estofado em crochê

 Disponível nas cores: Cinza e creme

 Altura: 28,00 cm

 Largura: 48,00 cm

 Profundidade: 48,00 cm

 Peso: 4,25 kg

 Peso suportado 50Kg



Puff de Crochet

 Crochê inteiramente em algodão

 Enchimento 100% em polietileno

 Disponível nas cores: Bege, mostarda e 

vermelho

 Altura: 30,00 cm

 Largura: 50,00 cm

 Profundidade: 50,00 cm

 Peso: 3,00 kg



Puff Eames Eiffel com base em madeira

 O assento em Polipropileno (PP)

 Pés em madeira, sustentados um ao outro 

através de uma estrutura em aço pintado.

 Cores disponíveis: Vermelho, branco, preto 

e amarelo

 Altura: 49 cm

 Largura: 35 cm

 Profundidade: 47 cm

 Peso: 5 kg

 Peso suportado: 75 kg



Puff Olinda pelo branco

 Puff em madeira de pinho 

 Assento com espuma e revestida em pelo 

artificial (100% poliéster) 

 Altura: 45 cm

 Largura: 40 cm

 Profundidade 40 cm

 Peso máximo suportado: 80kg

 Peso:3 Kg



Puff Itabela Branco

 Estofado em pele sintética 

 Pés em metal pintado.

 Dimensões

 Altura 0,43

 Largura 0,40

 Profundidade 0,30

 Peso: 3,50 kg



Puff Costela

 Base em aço carbono.

 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



Puff Master Cromado Animale

 Assento Fixo 

 Espuma D28 Revestida Com Manta Acrílica

 Base Inox 

 Altura: 45,00 cm

 Largura: 30,00 cm

 Profundidade: 58,00 cm

 Peso: 5,50 kg

 Peso suportado: 75 kg



Puff Atenas Tecido Patch

 Estrutura em madeira eucalipto

 Percinta elástica

 Espuma D-26

 Pés de plástico

 Altura: 42,00 cm

 Largura: 42,00 cm

 Comprimento: 42,00 cm

 Peso: 4,00 kg

 Peso suportado: 75 kg



Puff Egg

 Estrutura Interna em Fibra De Vidro 

 Base em Alumínio Polido Com Sapatas 

Niveladoras.

 Altura: 38 cm

 Largura: 42 cm

 Profundidade: 56 cm

 Suporta Até 100kg



Puff Hash com Couro Sherwood Avelã

 Couro legítimo

 Largura: 54,06 cm

 Altura: 54,06 cm

 Profundidade: 54,06 cm

 Peso: 17,00 kg

 Peso suportado: 120 kg



Puff Charles Eames couro natural preto

 Assento D33 

 Couro 

 Imbuia

 Base alumínio fundido

 Altura: 44 cm

 Largura: 66 cm

 Profundidade: 66 cm

 Peso: 12,90

 Peso suportado: 120 kg



Puff Charles Eames branco

 Estrutura em madeira multilaminada e 

acabamento em lâmina de nogueira

 Revestimento em PU (Korino)

 Base em alumínio fundido

 Altura: 44,00 cm

 Largura: 65,00 cm

 Profundidade: 65,00 cm

 Peso: 12,90 kg

 Peso suportado: 120 kg



Puff Barcelona

 Estrutura em aço inox

 Korino

 Assento em espuma 

 Cores disponíveis: Preto e branco

 Altura: 41 cm

 Largura: 66 cm

 Profundidade: 60 cm

 Peso: 17,040 kg



Puff Tai Pés de Madeira 

 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 Netuno 

 Pés de madeira 

 Estrutura em madeira reflorestada

 Altura: 45,00 cm

 Largura: 50,00 cm

 Comprimento: 50,00 cm

 Peso: 9,00 kg

 Peso suportado: 75 kg



 Madeira de reflorestamento (pinus) 

 4 rodízios facilitam seu deslocamento

 Tampo e laterais em madeirite e conta com 

espuma Rio Sul

 Tecido Korino

 Altura: 40,00 cm

 Largura: 37,00 cm

 Profundidade: 37,00 cm

 Peso: 2,70 kg

Puff Veneza com Rodízios Korino 



Puff Couro Korino

 Madeira em eucalipto

 Espuma D-28 soft

 Tecido Korino

 Altura: 43,00 cm

 Largura: 40,00 cm

 Profundidade: 40,00 cm

 Peso: 4,80 kg



Obrigada!
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