
Estofados

Claudio Laes





 Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto 
(eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e 
resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais 
pragas

 Assento retrátil, 2 molas bonnel, molas Pocket (ensacadas) e percinta 
padrão italiano 

 Pillow Top preenchido com espuma D26, revestido com manta de 
espuma D20 soft e manta acrílica 

 Encosto Reclinável em 5 posições por catraca blindada, almofada 
preenchida 100% com fibra siliconada revestida com manta siliconada 

 Braços de 25cm revestido com fibra siliconada

 Suporta até 110kg (cada módulo)

Alt: 104cm
Larg: 124cm/183cm
Módulos c/ braços: 1,15cm e 1,25cm

Sofá Luna modular



 Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto 
(eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e 
resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais 
pragas

 Assento retrátil com 2 molas bonnel por assento, percinta padrão 
italiano

 Espuma D26 soft revestida com manta D20 soft e manta siliconada

 Encosto fixo com percinta padrão italiano A

 Almofadas soltas preenchidas 100% com fibra siliconada, 

 Braços com espuma D26.

 Almofadas decorativas

 Suporta até 180kg

Alt: 92cm
Larg: 108cm/152cm
Comp: 178cm, 198cm, 218cm, 238cm 

Sofá Retrátil Ming



 Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto 
(eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e 
resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais 
pragas

 Assento Extensível com percinta elástica padrão italiano e molas 
Pocket (ensacadas)

 Pillow Top em fibras siliconizada, revestida com manta de espuma D28 
e manta acrílica grossa

 Encosto Reclinável em 5 estágios com almofada fixa preenchida com 
fibra siliconizada e manta acrílica grossa.

 Braços de 25cm

 Suporta até 240kg

Alt: 102 cm
Larg: 120cm/175cm
Comp: 210cm, 230cm, 250cm 
Módulos c/ braços: 105cm, 115cm 125cm, 135cm, 145cm
Módulos s/ braço: 80cm, 90cm, 100cm, 110cm, 120cm

Sofá Retrátil Haza



Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto 
(eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e 
resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais 
pragas

 Assento Extensível com percinta elástica, com 4 molas Bonnel por 
assento

 Pillow Top em espuma D28, revestida com manta de espuma D20 soft e 
manta acrílica grossa. 

 Encosto Reclinável em 5 estágios com almofada fixa preenchida com 
fibra siliconizada

 Suporta até 240kg

Alt: 105 cm
Larg: 118cm/178cm
Comp: 206cm, 226cm, 246 cm 
Módulos c/ braços: 103cm, 113cm 123cm, 133cm, 143cm
Módulos s/ braços: 80cm, 90cm, 100cm, 110cm, 120cm

Sofá Valencia ou Sofá Milano



Sofá Maya ou Sofá Perugia

Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto 
(eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e 
resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais 
pragas

 Assento com persinta elásticas padrão italiana

 Pillow Top em espuma D28 revestida com manta soft D20 e manta 
acrílica

 Encosto Reclinável em 5 estágios com almofada fixa preenchida com 
fibra siliconizada

 Suporta até 220kg

Alt: 92 cm
Larg: 110 cm/155cm
Comp: 180 cm; 200 cm; 220 cm; 240 cm



Sofá Itália 
 Estrutura em madeira de reflorestamento aparelhada, seca e imunizada

(eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais pragas

 Encosto - Reclinável com catraca blindada com 5 estágios, espuma D20 soft

 Almofadas soltas preenchidas com fibra siliconada

 Assento retrátil com Persintas elásticas padrão italiano 4 molas bonnel 

 Pillow Top em espuma D28 revestida com manta de espuma D20 soft e manta 
acrílica fina 

 Pé de madeira

 Suporta até 320kg

Assento de 0.80m e 0.90m com 2 almofadas de decorativas.
Assento 1.00m, 1.10m e 1.20m com 3 almofadas de decorativas.

Medidas:
Alt: 64cm / 89cm
Prof: 1,12cm / 1,62cm
Larg: 2,06cm; 2,26cm; 2,46cm
Módulos braço direito e esquerdo:
Larg: 103cm, 113cm, 123cm e 143cm
Sem braço: 80cm, 90cm, 100cm, 110cm 120cm



Sofá Mango

Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto 
(eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e 
resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais 
pragas

 Assento retrátil com percinta elástica e 4 molas Bonnel

 Pillow Top em espuma D28 revestida com manta de espuma D20 soft 
e manta acrílica grossa

 Encosto reclinável 5 posições por catraca blindada

 Espuma D20 soft revestida com manta acrílica grossa, almofadas 
soltas preenchidas com fibra siliconizada

 Braços com espuma D20.

 Suporta até 260kg
•

Alt: 83 cm
Larg: 119cm /164cm
Comp: 206 cm; 226 cm; 246 cm
Módulos 103cm, 113cm, 123cm, 133cm e 143cm (braço direito/esquerdo)



Sofá Void

 Estrutura em madeira de reflorestamento aparelhada (eucalipto)
 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e 
resistente
 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais 
pragas
 Encosto fixo com almofadas soltas preenchidas com fibra siliconizada
 Assento com 4 molas bonnel, percinta elástica padrão italiana
 Pillow top em espuma D28 revestida com manta de espuma D20 soft e 

manta acrílica grossa
 Assento extensível 
 Suporta até 320kg

Medidas:
Alt: 88cm
Prof: 112cm/162cm
Larg: 206cm, 226cm, 246cm
Módulos braço direito e esquerdo:
Larg: 103cm, 113cm, 123cm e 143cm



Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correta 
(eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme 
e resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e 
demais pragas

 Assento Extensível com percinta elástica e 2 molas bonnel

 Pillow Top em espuma D20 preenchido com mix de espuma e 
fibra siliconada revestida com manta acrílica

 Encosto Reclinável em 5 estágios 

 Almofada preenchidas com mix de espumas e fibra siliconizada

 Suporta até 220kg

Alt: 110 cm
Larg: 125cm/175cm
Comp: 200cm (peça inteira), 250cm modular 

Sofá Kadu  



Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente 
correto (eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma 
madeira firme e resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando 
cupins e demais pragas

 Assento Extensível com percinta elástica, com 4 molas 
Bonnel.

 Pillow Top em espuma D20, revestida com manta acrílica 

 Encosto Reclinável em 5 estágios 

 Almofada preenchidas com mix de espumas e fibra 
siliconizada

 Suporta até 180kg

Alt: 90 cm
Larg: 110cm/150cm
Comp: 205cm

Sofá Malu 2,05 



Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto 
(eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e 
resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e 
demais pragas

 Assento e encosto com percinta elástica.

 Assento em espuma D23, revestida com manta acrílica 

 Encosto com almofada preenchidas com mix de espumas e fibra 
siliconizada

 Suporta até 180kg

Alt: 96 cm
Larg: 94cm
Comp: 182cm

Sofá Ipanema



Sofá Noah

 Estrutura de madeira de reflorestamento aparelhada (eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais pragas

 Encosto - Almofadas soltas preenchidas com fibra siliconizada

 Assento Fixo 

 Espuma D28 revestida com manta de espuma D20 soft e manta acrílica grossa

 Persintas elásticas padrão Italiana

 Pé palito em madeira

 Suporta até 240kg

Medidas:
Alt: 86cm
Larg: 1,80cm; 2,00cm; 2,20cm; 2,40cm
Prof: 88cm



Sofá Flip ou Sofá Clip

Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto (eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais pragas

 Encosto fixo

 Almofadas preenchidas com flocos e fibra siliconada revestida com manta 
acrílica

 Assento fixo com percinta elástica padrão italiano

 Espuma D28 revestida com manta de espuma soft D20 e manta acrílica grossa

 Suporta até 240kg

Alt: 83 cm
Larg: 86 cm
Comp:170 cm; 190 cm; 210 cm; 230 cm; 250 cm



Sofá Santiago

Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto 
(eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e 
resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais 
pragas

 Assento fixo com percinta elástica padrão italiana 

 Espuma D28, revestida com manta de espuma D20 soft

 Encosto fixo 

 Almofadas soltas preenchidas com mix de espumas e fibra 
siliconizada, 

revestida com manta acrílica fina

 Suporta até 230kg

Alt: 83 cm
Larg: 87 cm
Comp: 160 cm; 180 cm: 220 cm; 240 cm



Sofá Esteban

Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto (eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais pragas

 Assento fixo com percinta elástica padrão italiano

 Espuma D28 revestido com manta de espuma D20 soft

 Encosto fixo com espuma D18 soft revestido com manta acrílica fina.

 Base e pés em madeira (Tauari)

 Braços de 11cm, 16cm e 21cm

 Suporta até 240kg

Alt: 89 cm
Larg: 90 cm
Comp: 130 cm; 150 cm; 170 cm; 190 cm; 210 cm (assento)



 Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto (eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais pragas

 Assento retrátil com percinta padrão italiano

 Espuma D26 soft revestida com manta siliconada fina 

 Encosto fixo com almofadas soltas preenchidas com Espuma D23 soft revestida 
com manta siliconada fina 

 Almofadas decorativas preenchidas 100% com fibra siliconada revestida com 
manta siliconada fina 

 Braços com espuma D20. 

 Suporta até 180kg

Alt: 90cm
Larg: 110cm/204cm
Comp: 103cm, 153cm

Sofá Cama Nino



Sofá Cama Quebec

Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto 
(eucalipto)
Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e 
resistente
Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais 
pragas
Assento e encosto com percintas padrão italiano
Assento em espuma D26, revestida com manta de espuma D20 soft e 
manta siliconada grossa.
Encosto reclinável em 90° revestida com manta siliconada grossa
Almofadas soltas preenchida com fibra siliconizada
Suporta até 200kg

Alt: 86cm
Larg: 88cm/117cm
Comp: 210cm



Sofá Cama Lipo
Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto 

(eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e 
resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e 
demais pragas

 Espuma Especial de Colchão D28, revestida com manta acrílica fina

 Encosto fixo com almofada soltas preenchidas com fibra 
siliconizada

 Almofadas laterais preenchidas com espuma D26 revestida com 
manta de espuma D20 soft.

 Suporta até 180kg

Alt: 90 cm
Larg: 86cm/150cm
Comp: 202 cm



Sofá Cama Belize

Alt: 90 cm
Larg: 100 cm/192cm
Comp: 120 cm; 130 cm; 150 cm; 160 cm

Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto 
(eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e 
resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais 
pragas

 Assento com mecanismo extensível 

 Espuma especial de colchão D28, revestida com manta de espuma D20 
soft e manta acrílica fina

 Encosto fixo com espuma D26

 Almofadas soltas preenchida com fibra siliconizada, revestida com 
manta acrílica fina. 

 Braços com espuma D20.

 Suporta até 180kg



Sofá Cama Lapa

Alt: 92cm
Larg: 100cm/200cm
Comp: 170cm

Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto 
(eucalipto)
Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e 
resistente
Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e 
demais pragas
Assento com mecanismo extensível 
Espuma especial de colchão D28, revestida com manta de espuma 
D20 soft 
e manta acrílica fina
Encosto fixo com espuma D26
Almofadas soltas preenchida com fibra siliconizada, revestida com 
manta acrílica fina. 
Braços com espuma D20.
Suporta até 180kg



Poltrona Gaia
Estrutura em madeira de reflorestamento, aparelhada 
ecologicamente correta
Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira 
firme e resistente
Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins 
e demais pragas
Encosto - Almofada solta preenchida com espuma D20 e 
manta acrílica
Almofada decorativa em espuma D20 e manta acrílica
Assento - Fixo com espuma D28 revestida com manta de 
espuma D20 soft
Persintas elásticas padrão Italiana
Pé de madeira
Suporta até 120kg

Medidas:
Alt: 84cm
Larg: 72cm
Prof: 80cm



Poltrona Goya

Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto (eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais pragas

 Assento fixo com percinta elástica 

 Espuma D28 revestido com manta acrílica

 Encosto reclinável com almofada preenchida com fibras siliconizada

 Braços em fibras siliconizada

 Suporta até 120kg

Alt: 105 cm
Larg: 80 cm
comp: 96 cm/165 cm



Poltrona Pisa

 Estrutura em madeira de reflorestamento, aparelhada ecologicamente correta

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais pragas

 Encosto - Almofada solta preenchida com fibra siliconada

 Assento - Fixo com espuma D28 revestida com manta de espuma D20 soft

 Persintas elásticas padrão Italiana

 Pé de madeira

 Suporta até 120kg

Medidas:
Alt: 84cm
Larg: 77cm
Prof: 78cm



Poltrona Manu 

Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto 
(eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e 
resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e 
demais pragas

 Encosto fixo, percinta elástica com espuma D20 soft

 Assento fixo, com espuma D28 revestido com manta de espuma 
mole

 Pés de Madeira (tauari)

 Suporta até 100 Kg

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

Alt: 82 cm 
Larg: 79 cm 
Comp: 77 cm 



Poltrona Tainá
 Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente correto (eucalipto)

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais pragas

 Braço em maciça Madeira (tauari)

 Assento fixo com percinta elástica padrão italiana 

 Espuma D28, revestida com manta de espuma D20 soft e manta acrílica grossa

 Encosto fixo com espuma D18 soft, revestida com manta de espuma D18 soft e manta acrílica

 Suporta 120kg

Alt: 81 cm
Larg: 68 cm
Comp: 80 cm



Poltrona Dali
Madeira de reflorestamento aparelhada (eucalipto) 

 Seca até o grau de 15% de umidade obtendo uma madeira firme e resistente

 Imunizada durante o período de secagem eliminando cupins e demais pragas

 Assento com percinta elástica padrão italiana

 Espuma  D23 revestida com manta D20 soft e manta acrílica 

 Encosto fixo, espuma D20 soft e manta acrílica

 Braço de Madeira (Tauari)

 Suporta até 120kg

Alt: 82 cm
Larg: 89 cm
Comp: 67 cm





Sofá Hash

Medidas:
Alt: 82cm
Larg: 160cm, 210cm, 240cm
Prof: 90cm

Madeira de reflorestamento aparelhada, ecologicamente 
correto (eucalipto)
Assento fixo em molas Nozag (zig-zag)
Sistema Soft Spring
Espuma D35 revestido com fibra siliconizada
Encosto fixo 
Almofadas soltas em fibras siliconizada
Versão de carregador USB (opcional)
Suporta até 240kg



Puff Hash

 Madeira de reflorestamento aparelhada, 
Ecologicamente correto (eucalipto)
Assento percintas padrão italiano
 Espuma D35 revestido com fibra siliconizada
 pés em madeira maciça Eucalipto
Suporta até 100kg

Medidas:
Alt: 41cm
Larg: 51cm
Prof: 81cm



Poltrona Charlote

Medidas:
Alt: 97cm
Larg: 94cm
Prof: 106cm/164cm

Madeira de reflorestamento aparelhada,
Ecologicamente correto (eucalipto)
Estrutura do mecanismo de reclínio em aço pintura 
eletroestática
Sistema Power (reclínio feito por controle remoto com fio) 
Assento e encosto em molas Nozag (zig-zag)
Sistema Soft Spring
Assento em espuma D35 revestido com fibra siliconizada
Encosto e braços em fibras siliconizada
Suporta até 120kg



Sofá Cindy Power

Medidas:
Alt: 95cm
Larg: 114cm, 86cm (módulos com braço)
91cm, 75cm (módulos sem braço)

Prof: 100cm/165cm

Madeira de reflorestamento aparelhada,
Ecologicamente correta (eucalipto)
Estrutura do mecanismo de reclínio em aço pintura eletroestática
Sistema Power (reclínio por Sensor eletro magnético Soft Touch)
Assento em molas Nozag (zig-zag)
Sistema Soft Spring
Assento em espuma D35 soft, D26 e fibra siliconizada
Encosto e braços em fibras siliconizada
Suporta até 120kg por módulo



Sofá Brandon Power
Madeira de reflorestamento aparelhada,
Ecologicamente correta (eucalipto)
Estrutura do mecanismo de reclínio em aço pintura eletroestática
Sistema Power (reclínio por Sensor eletro magnético Soft Touch)
Acionamento do mecanismo na parte interna do assento
Assento e encosto em molas Nozag (zig-zag)
Sistema Soft Spring
Assento em espuma D35 soft, D26 soft revestido com fibra 
siliconizada
Versão com carregador USB (opcional)
Encosto reclinável em 5 posições e espuma D35 soft, fibra 
Siliconizada
 Suporta até 120kg por módulo

Medidas:
Alt: 100cm/77cm
Larg: 119cm, 109cm, 94cm (módulos com braço)
85cm, 70cm (módulos sem braço)
Prof: 109cm/165cm





Sofá Goma
Estrutura em madeira de reflorestamento (eucalipto) com MDF e compensado.

Tecido em sarja peletizada (100% algodão)

Encosto e braços em espuma HR Hipersoft e manta acrílica grossa (gramatura 400)

Assento com percinta padrão italiana e 4 molas Bonnel

Todo assento revestido por molas ensacadas

Espuma D28 com manta acrílica grossa (gramatura 400)

Pés em madeira (Tauari)

Suporta 300kg

Medidas:
Alt:  64cm
Prof: 89cm
Comp: 190cm, 220cm



Poltrona Goma

Estrutura em madeira de reflorestamento (eucalipto) com MDF e compensado.

Tecido em sarja peletizada (100% algodão)

Encosto e braços em espuma HR Hipersoft e manta acrílica grossa (gramatura 400)

Assento com percinta padrão italiana e 2 molas Bonnel

Todo assento revestido por molas ensacadas

Espuma D28 com manta acrílica grossa (gramatura 400)

Pés em madeira (Tauari)

Suporta 200kg

Medidas:
Alt:  64cm
Prof: 89cm
Comp: 130cm



Puff Goma

Estrutura em madeira de reflorestamento (eucalipto) com MDF e compensado.

Tecido em sarja peletizada (100% algodão)

Assento com percinta padrão italiana e 1 molas Bonnel

Todo assento revestido por molas ensacadas

Espuma D28 com manta acrílica grossa (gramatura 400)

Pés em madeira (Tauari)

Suporta 200kg

Medidas:
Alt:40cm
Prof: 90cm
Comp: 90cm





Sofá Drops

Madeira de reflorestamento, (Pinus, MDF, compensado )

Mecanismo do reclínio em aço com pintura eletrostática

Sensor eletro magnético Soft Touch

Assento com percinta Italiana

Espuma D35 com manta acrílica

Encosto e braços em fibras siliconizada cardada

Suporta até 240kg

Medidas:
Alt: 96cm
Prof: 97cm
Larg: 180cm, 220cm, 236cm
Módulos c/braço: 90cm, 110cm, 150cm
Módulos s/braços: 86cm
Módulos angular c/ áudio e Bluetooth:  120cm



Claudio Laes
21 97119-3282

Claudio.laes@abracadabra.com.br


