
Produtos Carolina 
Baby

ABRACADABRA



Mini Cama Montessoriana Analu

Estrutura em MDF
Pintura atóxica UV
Cor: Branco fosco e branco com Bétula
Bordas arredondadas
Proteção lateral
Estrado em madeira maciça (eucalipto)
Suporta até 60kg
Colchão recomendado : 70x150x10

Medidas:
Alt: 144cm 
Larg: 87,2cm 
Comp: 162cm



Roupeiro Montessoriano Analu

Desenvolvida pensando na autonomia e despertar da criatividade da criança!
Fabricado em MDP
pintura atóxica UV 
Cor: Branco fosco
6 nichos
Pés em madeira

Medidas:
Alt: 130,5cm 
Larg: 70,2cm 
Prof: 38cm



Cômoda Montessoriana Analu

Desenvolvida pensando na autonomia e despertar da criatividade 
da criança!
Fabricado em MDP
Pintura atóxica UV 
Cor: Branco fosco
4 nichos
Pés em madeira

Medidas:
Alt: 75cm 
Larg: 70,2cm 
Prof: 38cm



Cômoda com 3 gavetas Analu

Medidas:
Alt: 88cm 
Larg: 90,2cm 
Prof: 38cm

Estrutura em MDP
Gavetas em MDF
Pintura atóxica UV
Cor: Branco fosco e branco com Bétula
Corrediças telescópicas
Pés em madeira maciça (eucalipto)



Mini Cama Anabela

Estrutura em MDF
Pintura atóxica UV
Cor: Branco fosco e Rosa fosco
Bordas arredondadas
Pés em madeira maciça 
Estrado em madeira maciça (eucalipto)
Suporta até 60kg
Colchão recomendado : 70x150x10

Medidas:
Alt: 47,2cm 
Larg: 73,5cm 
Comp: 153,4cm



Mini Cama Laurinha
Estrutura em MDF
Pintura atóxica UV
Cor: Branco fosco
Bordas arredondadas
Proteção lateral
Estrado em madeira maciça (eucalipto)
Suporta até 60kg
Colchão recomendado : 70x150x10

Medidas:
Alt: 80,6cm 
Larg: 89cm 
Comp: 153cm



Berço Mini Cama Mirelli

Fabricado em MDF
Pintura atóxica UV 
Cor: Branco brilho ou branco fosco com amadeirado
Acompanha varal para mosquiteiro
Bordas arredondadas
Grade fixa com espaçamento de 60mm entre as ripas
Estrado em MDF com 2 regulagem de altura 
4 Rodízios sendo 2 com travas
Suporta até 30kg
Colchão recomenda 70x130x10

Medidas:
Alt: 115cm 
Larg: 78cm 
Comp: 154cm



Berço Flora 5 em 1
Cabeceira em MDP

5 opções de funcionalidade: berço, mini cama, sofá, 
escrivaninha e quadro interativo

Pintura atóxica UV 

Cor: Branco brilho 

Grade fixa com espaçamento de 60mm entre as ripas

Estrado em MDF com 2 regulagem de altura 

4 Rodízios sendo 2 com travas

Suporta até 30kg

Colchão recomenda 70x130x10

Medidas:
Alt: 93,5cm 
Larg: 75cm 
Comp: 133cm



Berço Mini Cama Retro
 Fabricado em MDF

 Pintura atóxica UV

 Cor: Branco fosco, Cinza fosco e rosa fosco

 Estrado em MDF com 2 regulagem de altura

 Grade fixa com espaçamento de 60mm entre as ripas

 Bordas arredondadas

 Pés em madeira

 Acompanha varal 

 Opção de Kit Capitonê (vendido separadamente)

 Suporta até 30kg

 Colchão recomendado 70x130x10

Medidas:
Alt: 98cm
Larg: 75,5cm
Comp: 138cm



Cômoda Retro C/ porta

Fabricado em MDF 

Pintura atóxica UV

Cor: Branco fosco, Cinza fosco e rosa fosco

Gavetas com corrediças telescópicas 

Prateleira móvel 

Pés em madeira

Medidas:
Alt: 90cm
Larg: 120cm
Prof: 45cm



Cômoda Retro

Fabricado em MDF 

Pintura atóxica UV

Cor: Branco fosco, Cinza fosco e rosa fosco

Gavetas com corrediças telescópicas 

Pés em madeira

Medidas:
Alt: 90cm
Larg: 79,50cm
Prof: 45cm



Armário Retro 3 portas

Fabricado em MDF

Pintura atóxica UV 

Cor: Cor: Branco fosco, Cinza fosco e rosa fosco

3 portas

Cabideiro metálicos

Gavetas com Corrediças telescópicas

Pés em madeira

Medidas:
Alt: 200cm
Larg: 138cm
Prof: 45cm



Berço Mini Cama Zoon
Fabricado em MDF

Pintura atóxica UV 

Cor: Branco fosco ou Cinza fosco

Grade fixa com espaçamento de 60mm entre as ripas

Bordas arredondadas

Acompanha varal para mosquiteiro

Estrado em MDF  com 2 regulagem de altura 

4 Rodízios sendo 2 com travas

Suporta até 30kg

Colchão recomenda 70x130x10

Medidas:
Alt: 101cm
Larg: 75cm
Comp: 140cm



Cômoda Zoon

Fabricado em MDF 
Pintura atóxica UV
Cor: Branco fosco ou Cinza fosco
Gavetas com corrediças telescópicas 

Medidas:
Alt: 93cm
Larg: 94cm
Prof: 47cm



Armário Zoon 4 portas

Medidas:
Alt: 213cm
Larg: 157,2cm
Prof: 46,3cm

Fabricado em MDF 
Pintura atóxica UV
Cor: Branco fosco 
2 Gavetas externa com corrediças telescópicas
Duplo cabideiro 
Prateleiras e nichos interno  



Armário Zoom 3 gavetas
Estrutura em MDP

Gavetas e portas em MDF

Pintura atóxica UV

Cor: branco fosco

3 Gavetas com corrediças telescópicas

2 Cabideiros metálicos

4 nichos internos

2 maleiros

Medidas:
Alt: 215cm
Larg: 159cm
Prof: 52cm



Armário Zoom 5 gavetas
Estrutura em MDP

Gavetas e portas em MDF

Pintura atóxica UV

Cor: Branco fosco

5 Gavetas com corrediças telescópicas

2 Cabideiros metálicos

2 prateleiras

2 maleiros

Medidas:
Alt: 215cm
Larg: 200cm
Prof: 52cm



Bicama Zoon

Medidas:
Alt: 77,5cm
Larg: 99cm
Comp: 197,5cm

Estrutura em MDF
Pintura atóxica UV 
cor: branco brilho e branco fosco
Gavetas com corrediças telescópicas
Estrado em madeira maciça (eucalipto)
Suporta até 100kg
Colchão recomendado :
Cama superior: 88x188x14
Cama auxiliar: 78x188x12



Beliche Montessoriana Zoon

Medidas:
Alt: 120cm
Larg: 97cm
Comp: 196cm

Estrutura em MDF
Pintura atóxica UV 
cor: branco brilho e branco fosco
Estrado superior em chapa de MDF de 6mm
Estrado inferior em madeira maciça (eucalipto)
Suporta até 100kg
Colchão recomendado :
Cama superior: 88x188x12
Cama auxiliar: 88x188x14



Berço 4 em 1 Zoe
 Em MDF

 Pintura atóxica em laca PU

 Estrado em MDF com 2 regulagem de altura

 Grade fixa com espaçamento de 60mm entre as ripas

 2 Gavetas com corrediças telescópicas

 Nichos laterais  

 Varal para mosquiteiro

 Enquanto berço é usado trocador e cama auxiliar

 Após transforma em uma bicama com criado mudo

 Suporta até 30kg (berço)

 Suporta até 100kg (cama)

 Colchão recomendado para berço 70x130x10

 Colchão cama auxiliar 78x188x12

 Colchão para cama superior 78x188x14 (após transformado)

Medidas:
Alt: 98cm Larg: 85cm Comp: 194cm 



Cômoda Zoe
Em MDF

Pintura atóxica UV

Cor: Branco fosco

Bordas arredondadas

5 Gavetas com corrediças telescópicas

Porta com prateleira móvel 

Cabideiro metálico 

Medidas:
Alt: 98cm
Larg: 137cm
Prof: 49cm



Berço Mini Cama Zapa

 Fabricado em MDF

Pintura atóxica UV

Cor: Branco fosco

Acompanha varal para mosquiteiro

Bordas arredondadas

Grade fixa com espaçamento de 60mm entre as ripas

 Estrado em MDF  com 2 regulagem de altura 

 4 Rodízios sendo 2 com travas

 Suporta até 30kg

Colchão recomenda 70x130x10

Medidas:
Alt: 118cm 
Larg: 77cm 
Comp: 135cm



Berço 4 em 1 Zapa
 Em MDF com Pintura atóxica UV 

 Opção de tom branco fosco ou branco fosco com amadeirado

 Estrado do berço em MDF com 2 regulagem de altura

 Grade fixa com espaçamento de 60mm entre as ripas

 Bordas arredondadas

 3 Gavetas com corrediças telescópicas sendo uma com divisórias

 Pode escolher a posição do trocador na hora da montagem (trocador lado 
direito/esquerdo)

 Varal para mosquiteiro

 Enquanto berço é usado trocador e cama auxiliar

 Após transforma em uma bicama com criado mudo

 Suporta até 30kg (berço) / Suporta até 100kg (cama)

 Colchão recomendado para berço 70x130x10

 Colchão cama auxiliar 78x188x12

 Colchão para cama superior 78x188x14 (após transformado)

Medidas:
Alt: 112cm Larg: 85cm Comp: 194cm



Mini Berço Lya
Estrutura em MDP/MDF

Pintura atóxica UV 

Cor: Branco Brilho

Grade fixa com espaçamento de 60mm entre as ripas

Estrado em MDF

Rodízios com trava

Varal para mosquiteiro

Acompanha colchão

Suporta até 30kg

Medidas:
Alt: 89cm 
Larg: 88cm
Prof: 47cm



Berço 3 em 1 Viena
 Fabricado em MDF/MDP

 Pintura atóxica UV

 Bordas arredondadas

 Cor: branco brilho ou Amadeirado com branco fosco

 Estrado em MDF com 2 regulagem de altura

 Grade fixa com espaçamento de 60mm entre as ripas

 2 Gavetas com corrediças telescópicas 

 Varal para mosquiteiro

 Enquanto berço tem uma cômoda lateral (usado como 

trocador)

 Após transforma em uma cama e um criado mudo

 Suporta até 30kg (berço) / Suporta até 100kg (cama)

 Colchão recomendado para berço 70x130x10

 Colchão para cama 78x188x14 (após transformado)

Medidas:
Alt: 94cm Larg: 84cm Comp: 193cm



Cômoda  Ibiza 
Estrutura em MDP portas e gavetas em MDF

Pintura atóxica UV

Cor: branco brilho ou branco fosco com amadeirado

Bordas arredondadas

4 Gavetas com corrediças telescópicas

Porta com prateleira móvel

Medidas:
Alt: 92cm
Larg: 95cm
Prof: 43cm



Armário Ibiza 3 portas

Estrutura em MDP portas e gavetas em MDF

Pintura atóxica UV

2 Gavetas com corrediças telescópicas

2 cabideiros 

1 prateleira móvel

Opção de tom branco brilho ou 

branco fosco com amadeirado

Medidas:
Alt:  224cm
Larg: 110cm
Prof: 44cm



Armário Ibiza 4 portas

Estrutura em MDP portas e gavetas em MDF

Pintura atóxica UV

2 Gavetas com corrediças telescópicas

2 cabideiros laterais e 1 cabideiro central 

2 prateleiras móvel

Opção de tom branco brilho ou branco fosco com amadeirado

Medidas:
Alt:  224cm
Larg: 148cm
Prof: 44cm



Berço Mini Cama Lila
 Fabricado em MDF

Pintura atóxica UV 

Cor: Branco brilho ou branco fosco com amadeirado

Acompanha varal para mosquiteiro

Bordas arredondadas

Grade fixa com espaçamento de 60mm entre as ripas

 Estrado em MDF com 2 regulagem de altura 

 4 Rodízios sendo 2 com travas

 Suporta até 30kg

Colchão recomenda 70x130x10

Medidas:
Alt: 109cm 
Larg: 75cm 
Comp: 154cm



Cômoda Lila 4 Gav. Com Porta

Estrutura em MDP

Gavetas e porta em MDF com corrediças metálicas 

Pintura atóxica UV

Cor: Branco brilho

Bordas arredondadas

Detalhe em acrílico transparente na porta

Porta com prateleira móvel

Medidas:
Alt: 86cm
Larg: 98cm
Prof: 47cm



Armário Lila

 Estrutura em MDP

 Frente Gavetas e portas em MDF

Detalhe em acrílico transparente nas portas

Gavetas com corrediças metálicas 

Pintura atóxica UV 

Cor: Branco brilho

Porta com prateleira móvel

Cabideiro em madeira, 

 2 prateleiras

Medidas:
Alt: 199cm
Larg: 94cm
Prof: 40cm



Bicama Lila
Estrutura em MDF

Pintura atóxica UV 

cor: branco brilho

Estrado em madeira maciça (eucalipto)

Pode ser vendida separadamente 

(cama superior e cama auxiliar)

Suporta até 100kg

Colchão recomendado :

Cama superior: 88x188x14

Cama auxiliar: 88x188x12

Medidas: (Cama superior)
Alt: 86cm 
Larg: 94cm 
Comp: 210cm

Medidas: (Cama auxiliar)
Alt: 29cm 
Larg: 93cm 
Comp: 189cm



Mini Cama Lila

 Estrutura em MDF

Pintura atóxica UV

Cor: Branco brilho

Bordas arredondadas

 Estrado em madeira maciça (eucalipto)

 Suporta até 60kg

Colchão recomendado : 70x150x10

Medidas:
Alt: 76cm
Larg: 74cm
Comp: 163cm



Berço Mini Cama Malu

Fabricado em MDF/MDP

Pintura atóxica UV

Cor: Branco fosco com Amadeirado ou Rosa com amadeirado

Estrado em MDF com 2 regulagem de altura

Grade fixa com espaçamento de 60mm entre as ripas

Bordas arredondadas

Suporta até 30kg

Colchão recomendado 70x130x10

Medidas:
Alt: 94cm
Larg: 75cm
Comp: 133cm



Cômoda Malu

Estrutura em MDP portas e gavetas em MDF

Pintura atóxica UV

Cor: Branco fosco com Amadeirado ou Rosa com amadeirado

Bordas arredondadas

4 Gavetas com corrediças telescópicas 

Porta com prateleira móvel 

Medidas:
Alt: 93cm
Larg: 112m
Prof: 42cm



Armário Malu 

Estrutura em MDP portas e gavetas em MDF

Pintura atóxica UV

Cor: Branco fosco com Amadeirado ou Rosa com amadeirado

Bordas arredondadas

2 Gavetas com corrediças telescópicas 

Porta com prateleira móvel e cabideiro metálico 

Medidas:
Alt: 205cm
Larg: 112cm
Prof: 46cm



Claudio Laes
21 97119-3282

Claudio.laes@abracadabra.com.br


