


 A Montreal tem como principais valores a busca pela satisfação de seus clientes, 
transparência em suas ações, busca contínua pela qualidade e respeito às pessoas. Isso 
direciona todas as decisões e ações da empresa de forma a dar sustentação à sua atuação 
junto ao mercado.

 A empresa utiliza de tecnologia própria na fabricação e desenvolvimento de produtos, além 
de parcerias com renomados fornecedores nacionais e internacionais de matérias-primas e de 
equipamentos. Isso possibilita melhor controle nos processos de fabricação, qualidade elevada 
dos produtos e atendimento às normas do setor, além de disponibilizar produtos inovadores  
e diferenciados para o mercado. Destacamos as parcerias com os fornecedores de tecidos, 
molejos, acessórios para colchões e estofados e matérias-primas para a fabricação de espumas.

 Pessoas treinadas em suas atividades que, com alto nível de especialização, permitem 
garantir qualidade aos produtos e satisfação no atendimento ao cliente.

as pessoas.NOSSOS PRODUTOS TÊM UM DIFERENCIAL:

Política de Qualidade: 
A EMPRESA MONTREAL se compromete com a busca do aperfeiçoamento contínuo 
de seu sistema de gestão da qualidade, dos processos e na fabricação de seus 
produtos, através de parcerias com fornecedores e colaboradores, com a finalidade 
de satisfazer as necessidades de nossos clientes.

Missão: 
Fabricar e comercializar produtos de qualidade e conforto para uma vida melhor.

Visão:  
Ser referência em design, qualidade e conforto com sustentabilidade e inovação.

Valores:  
Respeito às pessoas e aos compromissos, honestidade com transparência, 
perseverança, solidez, simplicidade e cultura do nós.



Colchões



Phoenix Látex

• Espuma Látex
• Espuma Hiper Soft
• Malha Bordeaux 340Gr/M2

• Pillow Euro Top
• Molas Ensacadas
• Kit De Pés Madeira com Regulador de Níveis

Registro 005473/2017 –Senai Ocp 0095



Phoenix Látex
Látex: Material importado da Bélgica, 
utilizado como material de conforto em 
nossos produtos, contém flexibilidade e alta 
resiliência, distribuindo uniformemente os 
pontos de pressão do corpo e proporcionando 
um sono de maior qualidade.

Hiper Soft: Exclusiva espuma Hiper Soft 
desenvolvida com matérias-primas 
importadas, que tem como principal 
característica o seu conforto e deformação 
quase nula.

Kit de Pés Madeira com regulador de 
nível:  Pés de madeira envernizados, com 
regulador de nível que proporciona melhor 
conforto.

Malha Bordeaux: Tecido importado da 
Bélgica que contém elevada gramatura de 
340gr/m2, permitindo que o tecido tenha 
durabilidade superior, além de reduzir a 
possibilidade de aparecimento de Peeling 
(bolinhas) no mesmo. Contém como grande 
diferencial, um toque macio e confortável.

Biotipo: 120 Kg

Registro 005473/2017 –SENAI OCP 0095

Solteiro: 0,88x1,88 m
Casal:  1,38x1,88 m
Queen: 1,58x1,98 m
King:  1,93x2,03 m

Molas Ensacadas: Molas ensacadas 
individualmente com tecnologia 
importada que proporcionam suporte 
e individualidade para os movimentos 
durante o sono, inibindo as transferências 
de movimentos.



Cygnus Látex

• Espuma Látex
• Espuma Hiper Soft
• Malha Bordeaux 340Gr/M3

• Pillow Euro Top
• Molas Ensacadas
• Kit de Pés Madeira com Regulador de Níveis

Registro 005473/2017 –Senai Ocp 0095



Cygnus Látex

0,12 m

0,24 m

0,25 m

0,10 m

1,98 m

0,79 m

0,79 m

Espuma Látex: Material importado da 
Bélgica utilizado como material de conforto 
em nossos produtos. Contém flexibilidade e 
alta resiliência, distribuindo uniformemente os 
pontos de pressão do corpo, proporcionando 
um sono de mais qualidade. 

Espuma Hiper Soft: Exclusiva espuma 
Hiper Soft desenvolvida com matérias- 
primas importadas. Tem como principal 
característica o seu conforto e deformação 
quase nula.

Malha Bordeaux: Tecido importado da 
Bélgica que contém elevada gramatura de 
340gr/m3, permitindo que o tecido tenha 
durabilidade superior, além de reduzir a 
possibilidade de aparecimento de Peeling 
(bolinhas) no mesmo. Contém como grande 
diferencial, um toque macio e confortável.

Kit Pés Madeira com regulador de nível:  
Pés de madeira envernizados, com 
regulador de nível que proporciona melhor 
conforto.

Biotipo: 120 Kg
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Solteiro: 0,88x1,88 m
Casal:  1,38x1,88 m
Queen: 1,58x1,98 m
King:  1,93x2,03 m

Molas Ensacadas: Molas ensacadas 
individualmente com tecnologia importada 
da Suécia, que proporcionam suporte 
e individualidade para os movimentos 
durante o sono, inibindo as transferências 
de movimentos.



Aquarius

• Espuma Viscoelástica

• Espuma Hiper Soft

• Malha Chablis 

• Pillow Euro Top

• Molas Ensacadas

• Kit Pés Inove Grafite
  com Base Cromada

Registro 005473/2017 –SENAI OCP 0095



Aquarius

0,34 m

1,98 m

0,25 m

0,79 m

0,79 m

0,12 m

Espuma Hiper Soft: Exclusiva espuma 
Hiper Soft desenvolvida com matéria-
prima importada e que tem como principal 
característica o seu conforto e deformação 
quase nula.

Espuma Viscoelástica: Espuma  
Viscoelástica D30, com tratamento 
especial que aumenta o nível de conforto 
e durabilidade do colchão, adaptando a 
cada parte do corpo, sendo este material 
desenvolvido pela NASA.

Malha Chablis Branco: Tecido importado 
da Bélgica que contém elevada gramatura 
de 240 g/m2. Esta malha possui grande 
segurança contra eventuais desfiações, 
proporcionando um toque sedoso devido
à forma que as fibras são tecidas, além do 
tratamento voluminus.

Molas ensacadas: Molas ensacadas 
individualmente com tecnologia importada 
da Suécia, que proporcionam suporte 
e individualidade para os movimentos 
durante o sono, inibindo as transferências 
de movimentos.

Kit Pés Inove Grafite com Base Cromada: 
Pés com um visual moderno e alta 
resistência dando um melhor suporte,
com pintura especial em detalhe cromado.

Biotipo: 120 Kg
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Solteiro: 0,88x1,88 m
Casal:  1,38x1,88 m
Queen: 1,58x1,98 m
King:  1,93x2,03 m



Royale

• Espuma Hiper Soft
• Malha Paragon
• Pillow Euro Top
• Molas Ensacadas
• Kit de Pés Cromado

Registro 005473/2017 –SENAI OCP 0095



Royale

0,25 m

0,24 m

0,10 m

1,88 m

1,38 m

Espuma Hiper Soft: Exclusiva espuma 
Hiper Soft desenvolvida com matérias-
primas importadas, que tem como principal 
característica o seu conforto e deformação 
quase nula.

Malha Paragon : Tecido malha de alta 
qualidade. Apresenta excelente toque, 
conforto e suavidade, que só o tecido em 
malha pode proporcionar. Com bordado 
especial pantográfico.

Molas Ensacadas: Molas ensacadas 
individualmente com tecnologia importada 
da Suécia, que proporcionam suporte 
e individualidade para os movimentos 
durante o sono, inibindo as transferências 
de movimentos.

Kit de Pés Cromado Basic:  Pés com um 
visual moderno e alta resistência, dando 
um melhor suporte. Com pintura especial 
todo cromado.

Biotipo: 120 Kg
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Solteiro: 0,88x1,88 m
Casal:  1,38x1,88 m
Queen           1,58x1,98 m
King:  1,93x2,03 m



Sublime

• Espuma Hiper Soft
• Malha Chablis
• Pillow Euro
• Molas Ensacadas
• Kit de Pés Cromado
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Sublime

0,25 m

0,20 m

0,25 m

0,10 m

1,88 m

1,38 m

Espuma Hiper Soft: Exclusiva espuma 
Hiper Soft desenvolvida com matérias-
primas importadas, que tem como principal 
característica o seu conforto e deformação 
quase nula.

Malha Chablis Branco: Tecido importado 
da Bélgica que contém elevada gramatura 
de 240gr/m3. Esta malha possui grande 
segurança contra eventuais desfiações, 
proporcionando um toque sedoso devido 
à forma que as fibras são tecidas, além do 
tratamento Voluminus. 

Molas Ensacadas: Molas ensacadas 
individualmente com tecnologia importada 
da Suécia, que proporcionam suporte 
e individualidade para os movimentos 
durante o sono, inibindo as transferências 
de movimentos.

Kit de Pés Cromado Basic:  Pés com um 
visual moderno e alta resistência, dando 
um melhor suporte. Com pintura especial 
todo cromado.

Biotipo: 120 Kg
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Solteiro: 0,88x1,88 m
Casal:  1,38x1,88 m
Queen           1,58x1,98 m
King:  1,93x2,03 m



Glamour

• Malha Asteria
• Espuma D28
• Molas Ensacadas Individualmente
• Kit pés Cinza

Registro 005473/2017 –SENAI OCP 0095



Glamour
Malha Asteria: Tecido com tecnologia da 
Bélgica, produzido com um novo sistema 
que deixa os fios com toque suave, 
semelhante a um tecido aveludado.

Espuma D28: A espuma de poliuretano de 
densidade 28Kg/m3 composto em espuma 
100% poliuretano. O colchão dá mais 
conforto para a coluna durante as noites de 
sono.

Kit Pé Cinza: Pés com um toque
sofisticado em um tom grafite,
com alta resistência proporcionando
melhor suporte e durabilidade.

Biotipo: 120 Kg
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Molas Ensacadas: Molas ensacadas 
individualmente com tecnologia importada 
da Suécia, que proporcionam suporte 
e individualidade para os movimentos 
durante o sono, inibindo as transferências 
de movimentos.

Solteiro: 0,88x1,88 m
Casal:  1,38x1,88 m
Queen: 1,58x1,98 m
King:  1,93x2,03 m



Pegasus Visco

• Espuma Viscoelástica
• Espuma Hiper Soft 
• Tecido Tipo Malha 
• Molas Ensacadas Individualmente
• Kit de Pés Inove Grafite com Base Cromada

Registro 005473/2017 –SENAI OCP 0095



Pegasus Visco
Espuma Viscoelástica D30: Com 
tratamento especial, aumentando o nível 
de conforto e durabilidade do colchão, 
adaptando a cada parte do corpo, sendo 
este material desenvolvido pela NASA.

Hiper Soft: Exclusiva espuma Hiper Soft 
desenvolvida com matérias-primas 
importadas, que tem como principal 
característica o seu conforto
e deformação quase nula.

Tecido Tipo Malha: Este tecido possui um 
desenho inovador, com uma variação 
única de grafismos, criando um desenho 
simétrico e repetitivo.

Kit de Pés Inove Grafite com Base 
Cromada: Pés com um visual moderno e 
alta resistência, dando um melhor suporte. 
Com pintura especial e detalhe cromado.

Biotipo: 120 Kg
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Molas Ensacadas: Molas ensacadas 
individualmente com tecnologia importada 
da Suécia, que proporcionam suporte 
e individualidade para os movimentos 
durante o sono, inibindo as transferências 
de movimentos.

Solteiro: 0,88x1,88 m
Casal:  1,38x1,88 m
Queen: 1,58x1,98 m
King:  1,93x2,03 m



Cannes

• Malha Soft 
• Espuma D28
• Molejo Fio Contínuo
• Kit Pés Cinza

Registro 005471/2017 –SENAI OCP 0095



Cannes
Tecido: Tipo Chenile na faixa.

Malha Soft: Malha macia e com o visual 
moderno, que confere toque suave e 
agradável ao toque.

Kit Pé Tornado Cinza: Kit pé com uma cor 
grafite que dá um toque sofisticado.

Biotipo: 150 Kg

Registro 005471/2017 –SENAI OCP 0095

Molejo Fio Contínuo: O molejo de fios 
contínuos é resultado de desenvolvimento 
tecnológico na fabricação de molas para 
colchões. Os produtos possuem excelentes 
performances. O elevado número de molas 
confere ao molejo alta capacidade de absorção 
e distribuição de peso, proporcionando maior 
conforto e durabilidade para biotipos elevados.

Espuma D28: Espuma de poliuretano de 
densidade 28Kg/m3 composto em espuma 
100% poliuretano. O colchão dá mais 
conforto para a coluna durante as noites de 
sono.

Solteiro: 0,88x1,88 m
Casal:  1,38x1,88 m
Queen: 1,58x1,98 m
King:  1,93x2,03 m



Orion Visco

• Espuma Viscoelástico
• Espuma Hiper Soft 
• Malha Asteria
• Molas Ensacadas
• Kit de Pés Inove Grafite com Base Cromada

Registro 005473/2017 –SENAI OCP 0095



Orion Visco
Espuma Viscoelástica: Espuma  
Viscoelástica D30 com tratamento 
especial, aumentando o nível de conforto 
e durabilidade do colchão, adaptando a 
cada parte do corpo, sendo este material 
desenvolvido pela NASA.

Malha Soft: Malha macia e com o visual 
moderno, que confere toque suave e 
agradável.

Molas Ensacadas: Molas ensacadas 
individualmente com tecnologia importada 
da Suécia, que proporcionam suporte 
e individualidade para os movimentos 
durante o sono, inibindo as transferências 
de movimentos.

Kit de Pés Inove Grafite com Base 
Cromada: Pés com um visual moderno e 
alta resistência, dando um melhor suporte. 
Com pintura especial e detalhe cromado.

Biotipo: 120 Kg
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Espuma Hiper Soft: Exclusiva espuma 
Hiper Soft desenvolvida com matérias-
primas importadas, que tem como principal 
característica o seu conforto e deformação 
quase nula.

Solteiro: 0,88x1,88 m
Casal:  1,38x1,88 m
Queen: 1,58x1,98 m
King:  1,93x2,03 m



Bossa Nova Jacquard

• Espuma D28
• Tecido Tipo Malha
• Molas Ensacadas
• Tecido Chenile na Lateral

Registro 005473/2017 –SENAI OCP 0095



Bossa Nova Jacquard

0,13 m

0,30 m

0,18 m

0,08 m

1,88 m

1,38 m

Espuma D28: A espuma de
poliuretano de densidade 28 Kg/m3

proporciona um excelente suporte,
dando ao colchão a característica
de conforto firme.

Tecido Tipo Malha: Este tecido possui
um desenho inovador, com uma
variação única de grafismos, de forma
a criar um desenho simétrico e repetitivo.

Molas Ensacadas: Molas ensacadas 
individualmente com tecnologia importada 
da Suécia, que proporcionam suporte 
e individualidade para os movimentos 
durante o sono, inibindo as transferências 
de movimentos.

Kit Pés Tornado Cinza: Kit pé com uma cor 
grafite que dá um toque de sofisticação.

Biotipo: 120 Kg
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Solteiro: 0,88x1,88 m
Casal:  1,38x1,88 m
Queen           1,58x1,98 m
King:  1,93x2,03 m



Gemini

• Espuma D28
• Tecido Tipo Malha 
• Molas Ensacadas
• Kit Pés Cinza  

Registro 005473/2017 –SENAI OCP 0095



Espuma D28: A espuma de poliuretano 
de densidade 28 kg/m3 proporciona um 
excelente suporte, dando ao colchão a 
característica de conforto firme. 

Tecido Tipo Malha: Este tecido possui um 
desenho inovador, com uma variação única 
de grafismos, de forma a criar um desenho 
simétrico e repetitivo.

Molas Ensacadas: Molas ensacadas 
individualmente com tecnologia importada 
da Suécia, que proporcionam suporte 
e individualidade para os movimentos 
durante o sono, inibindo as transferências 
de movimentos.

Kit Pé Tornado Cinza: Kit pé com uma cor 
grafite que dá um toque de sofisticação.

Biotipo: 120 Kg

Registro 005473/2017 –SENAI OCP 0095

Solteiro: 0,88x1,88 m
Casal:  1,38x1,88 m
Queen: 1,58x1,98 m
King:  1,93x2,03 m

Gemini



Áquila

• Sintel Poliéster
• Espuma D28
• Molejo Verticoil
• Kit Pés Cinza

Registro 004369/2018 –SENAI OCP 0095



Áquila
Tecido 100% Poliéster: Este tecido possui 
um design diferenciado, com toque suave e 
desenhos inovadores.

Molejo Verticoil: O molejo Verticoil 
reduz drasticamente o efeito balança, 
tem 21% a mais de molas e suporte 
resistente em todas as regiões do 
colchão, proporcionando maior conforto e 
durabilidade para biotipos elevados.

Kit Pé Cinza: Pés com um toque
sofisticado em um tom grafite,
com alta resistência proporcionando 
melhor suporte e durabilidade.

Biotipo: 120 Kg

Registro 004369/2018 –SENAI OCP 0095

Espuma D28: A espuma poliuretano de 
densidade 28 Kg/m3 composto em espuma 
100% poliuretano, o colchão dá mais 
conforto para a coluna durante as noites de 
sono.

Solteiro: 0,88x1,88 m
Casal:  1,38x1,88 m
Queen: 1,58x1,98 m
King:  1,93x2,03 m



Áquila      malha

• Tecido Malha Asteria
• Espuma D28
• Molejo Verticoil
• Kit Pés Cinza

Registro 004369/2018 –SENAI OCP 0095



Malha Asteria: Tecido com tecnologia da 
Bélgica, produzido com um novo sistema 
que deixa os fios com toque suave, 
semelhante a um tecido aveludado.

Molejo Verticoil: O molejo Verticoil 
reduz drasticamente o efeito balança, 
tem 21% a mais de molas e suporte 
resistente em todas as regiões do 
colchão, proporcionando maior conforto e 
durabilidade para biotipos elevados.

Kit Pé Cinza: Pés com um toque
sofisticado em um tom grafite,
com alta resistência proporcionando 
melhor suporte e durabilidade.

Biotipo: 120 Kg

Registro 004369/2018 –SENAI OCP 0095

Espuma D28: A espuma polierutano 
de densidade 28 Kg/m3 composto em 
espuma 100% poliuretano, o colchão dá 
mais conforto para a coluna durante as 
noites de sono.

Áquila      malha

Solteiro: 88x1,88 m
Casal:  1,38x1,88 m
Queen: 1,58x1,98 m
King:  1,93x2,03 m



Pictor

• Malha Asteria
• Espuma D28
• Molas Ensacadas individualmente
• Kit pés Cromado Basic

Registro 005473/2017 – SENAI OCP 0095



Pictor

Biotipo: 120 Kg

Registro 005473/2017 – SENAI OCP 0095

Solteiro: 88x188cm
Casal:  138x188cm
Queen: 158x198 cm
King:  193x203cm

Malha Asteria: Tecido com tecnologia 
Da Bélgica, é produzido com um Novo 
sistema que deixa os fios Com toque suave, 
semelhante a Um tecido aveludado

Molas ensacadas: Molas ensacadas 
individualmente com tecnologia
Internacional que proporcionam Suporte 
e individualidade para os Movimentos 
durante o sono, inibindo As transferências 
de movimentos.

Kit pé Cromado Basic: pés com um visual 
moderno e alta resistência, dando um 
melhor suporte. Com pintura especial todo 
cromado

Espuma D28: A espuma de Densidade
28Kg/m3 composto em Espuma 100%
Poliuretano. O colchão dá mais Conforto 
para a coluna durante as noites de sono.



Elegance

• Malha Tea Tree
• Espuma D28
• Molejo Verticoil
• Kit pés Cromado Basic

Registro 004369/2018 – SENAI OCP 0095



Elegance

Biotipo: 120 Kg

Registro 004369/2018 – SENAI OCP 0095

Solteiro: 88x188cm
Casal:  138x188cm
Queen: 158x198 cm
King:  193x203cm

Malha Tea Tree: Tecido malha, produzido
com um novo sistema que deixa os fios
com toque suave e macio, semelhante
a um tecido aveludado.

Molejo verticoil: O molejo Verticoil reduz
drasticamente o efeito “balança”, tem 21%
a mais de molas e suporte resistente 
em todas as regiões do colchão, 
proporcionando maior conforto e 
durabilidade para biotipos elevados.

Kit pé Cromado Basic: pés com um
visual moderno e alta resistência,
dando um melhor suporte. Com
pintura especial todo cromado

Espuma D28: A espuma de Poliuretano de 
Densidade 28Kg/m3 composto em Espuma 
100% poliuretano, o colchão dá mais
conforto para a coluna durante as
noites de sono.



Paris

• Malha Asteria
• Espuma D28
• Molejo LFK
• Kit pés cinza

Registro 004368/2018 – SENAI OCP 0095



Paris

Biotipo: 120 Kg

Registro 004368/2018 – SENAI OCP 0095

Solteiro: 88x188cm
Casal:  138x188cm
Queen: 158x198 cm
King:  193x203cm

Malha Asteria: Tecido com tecnologia 
Da Bélgica, é produzido com um Novo 
sistema que deixa os fios Com toque suave, 
semelhante a Um tecido aveludado

Molejo LFK: O molejo LFK cada uma das
molas se flexionam independentemente
para proporcionar mais sensibilidade aos
contornos do seu corpo, oferecendo maior
durabilidade com menor atrito.

Kit pé cinza: pés com um toque sofisticado 
em um tom grafite, com alta resistência 
proporcionando melhor Suporte e 
Durabilidade.

Espuma D28: A espuma de Poliuretano de 
Densidade 28Kg/m3 composto em Espuma 
100% poliuretano, o colchão dá mais
conforto para a coluna durante as
noites de sono.

26cm

1,88 m

30cm

138cm

12cm



Classic Auto Suporte

• Espuma Auto Suporte
• Malha Soft

Registro 002439/2018 –SENAI OCP 0095



Espuma Auto Suporte: A espuma de 
poliuretano de densidade 40Kg/m3
com característica extra firme 
proporcionando firmeza e auto suporte.

Malha Soft: Malha macia e com o visual 
moderno, que proporciona toque suave e 
agradável.

Kit Pés Basic Cinza: Pés com um visual 
moderno com alta resistência,
dando um melhor suporte e qualidade 
ao produto.

Biotipo: 120 Kg

Registro 002439/2018 –SENAI OCP 0095

Classic Auto Suporte

Solteiro: 0,88x1,88 m
Casal:  1,38x1,88 m
Queen: 1,58x1,98 m
King:  1,93x2,03 m



Lupus D45 Registro 005481/2017

Águia Super D33 Registro 009398/2013 

Lupus D45

Águia Super D33



Lupus D45

Águia Super D33

Espuma D45:  A espuma de poliuretano 
de densidade 45 Kg/m3 certificada pelo 
INMETRO composto em espuma 100% 
poliuretano, o colchão proporciona mais 
conforto e firmeza para a coluna durante 
as noites de sono.

Espuma D33: A espuma de poliuretano 
de densidade 33Kg/m3 certificada pelo 
INMETRO composto em espuma
100% poliuretano, o colchão dá mais 
conforto e maciez  para a coluna durante 
as noites de sono.

Tecido 100% Poliéster:  Este tecido
possui um design diferenciado,
com toque suave e inovador.

Tecido 100% Poliéster: Este tecido
Possui um design diferenciado
Com toque suave e inovador.
Frescor com um desenho inovador.

Solteiro: 88x188x14 cm ou 17 cm

Casal: 138x188x14 cm ou 17 cm

Queen: 158x198x17 cm

Solteiro: 88x188x17 cm ou 20 cm

Casal: 138x188x17 cm ou 20 cm

Queen: 158x198x17 cm ou 20 cm

Biotipo Lupus: 120 Kg

Biotipo Águia Super D33: 100 Kg



Águia D28 Registro 009400/2013

Astra Super D23 Registro 009343/2013

Águia D28

Astra Super D23



Águia D28

Astra Super D23

Espuma D28: A espuma de poliuretano 
de densidade 28Kg/m3 certificada pelo 
INMETRO, composto em espuma
100% poliuretano, o colchão dá mais 
conforto e maciez para a coluna durante as 
noites de sono.

Espuma D23: A espuma de poliuretano 
de densidade 23Kg/m3 certificada pelo 
INMETRO, composto em espuma
100% poliuretano, o colchão dá mais 
conforto e maciez  para a coluna durante 
as noites de sono.

Tecido 100%: Este tecido possui um 
design diferenciado, com toque suave e 
desenhos inovadores.

Tecido 100% Poliéster: Este tecido possui 
um design diferenciado, com toque suave e 
desenhos inovadores.

0,78x1,88 m

0,88x1,88 m

1,38x1,88 m

0,78x1,88 m

0,88x1,88 m

1,38x1,88 m

Biotipo: 60 Kg



Happy Baby Registro 009399/2013

Astra D20 Registro 009392/2013

Happy Baby

Astra D20



Happy Baby

Astra D20

Espuma D18: A espuma de poliuretano 
de densidade 18 Kg/m3 certificada pelo 
INMETRO. Composto em espuma
100% poliuretano, o colchão dá mais 
conforto e maciez para a coluna durante as 
noites de sono.

Espuma D20: A espuma de poliuretano 
de densidade 20 Kg/m3 certificada pelo 
INMETRO. Composto em espuma
100% poliuretano, o colchão dá mais 
conforto e firmeza para a coluna durante 
as noites de sono.

Tecido 100% Poliéster: Este tecido possui
um design diferenciado, com toque suave
e desenhos inovadores.

Tecido 100% Poliéster: Este tecido possui 
um design diferenciado, com toque suave
e desenhos inovadores.

0,60x1,30 m

0,70x1,30 m

0,68x1,48 m

0,78x1,88 m

0,88x1,88 m

1,38x1,88 m

Biotipo: 50 Kg



Araguaya

Registro 009394/2013 –SENAI OCP 0095

MEDIDAS:

• Solteiro: 
  66 x 186 x 5 cm
  70 x 188 x 5 cm

• Casal:
  128 x 186 x 5 cm
  128 x 188 x 5 cm

• Compacto e de fácil 
manuseio.

• Fabricado com espuma 
certificada, de densidade 
20 Kg/m3, dando mais 
conforto e durabilidade. 

• Acompanha um travesseiro 
confortável, fazendo deste 
colchonete um produto 
completo.

• Parte inferior revestida em 
material sintético

de fácil limpeza.

COLCHONETES



Estofados



LagosESTOFADO



LagosESTOFADO

Peça: 2 lugares.
Altura: 0,95 m.
Comprimento: 2,50 m.
Profundidade do assento aberto: 1,10 m.
Profundidade do assento fechado: 0,50 m.

Característica: Estofado 2 assentos.
Revestimento: Tecido Veludo Peach.
Assento: Retrátil- independente em estrutura de aço, espuma 
D23 real, manta siliconada, mola bonel e percinta elástica.
Encosto: Reclinável 5 estágios, enchimento de fibra.



ESTOFADONiterói



Peça: 2 lugares do assento.
Altura: 0,97 m.
Comprimento: 2,50 m.
Profundidade do assento aberto: 1,10 m.
Profundidade do assento fechado: 0,50 m.

Característica: Estofado 2 assentos.
Revestimento: Tecido Califórnia.
Encosto: Reclinável 05 estágios, enchimento de fibra. 
Assento: Retrátil - independente em estrutura de aço, 
espuma D23 real, manta siliconada, mola bonel e 
percinta elástica.

NiteróiESTOFADO



IlhéusESTOFADO



IlhéusESTOFADO

Peça: 3 lugares
Altura: 0,95 m.
Comprimento: 3,50 m ou 3,20 m.
Profundidade do assento aberto: 1,10 m.
Profundidade do assento fechado: 0,50 m.

Característica: Estofado 3 assentos.
Revestimento: Suede Liso.
Assento: Retrátil- independente em estrutura
de aço, espuma D23 real, manta
siliconada, mola bonel e percinta elástica.
Encosto: Reclinável 5 estágios, enchimento de fibra.



MaragogiESTOFADO



Peça: 2 lugares
Altura: 0,88 m.
Comprimento: 2,25 m.
Profundidade do assento: 0,60 m.

Característica: Estofado 2 assentos.
Revestimento: Tecido Linho.
Encosto: Almofadas soltas com espuma D26 real.
Assento: Almofadas soltas com espuma D26 real, mola 
bonel e percinta elástica.
Pés: Madeira com tratamento e acabamento refinado.

MaragogiESTOFADO



IlhabelaESTOFADO



Peça 2 lugares com braço: Profundidade 0,74 m.
Peça de chaise: Profundidade 1,22 m.
Puff: Profundidade 0,48 m.
Sofá Cama: Profundidade 1,76 m. 
Altura: 0,87 m.  

Característica: Sofá cama.
Revestimento: Tecido Skin.
Encosto: Reclinável 4 estágios mais almofadas soltas, 
enchimento com fibra e flocos.
Assento: Espuma D23 real, mais manta siliconada.

IlhabelaESTOFADO



GuarapariESTOFADO



Peça 2 lugares: Profundidade 0,89 m.
Peça 2 lugares: Comprimento 1,99 m.
Peça Chaise: Profundidade 1,40 m.
Peça Chaise: Comprimento 1,18 m.
Altura: 0,93 m.

Característica: Estofado 2 lugares + Chaise.
Revestimento: Tecido Sued Liso. 
Encosto: Almofadas soltas com enchimento de 
fibra e flocos.
Assento: Espuma D23 Real + Manta siliconada 100 g/m2.

GuarapariESTOFADO



CampecheESTOFADO



CampecheESTOFADO

Poltrona
Altura: 0,96 m.
Comprimento: 0,74 m.
Profundidade do assento: 70m.

Canto: 2 lugares
Altura: 0,96 m.
Comprimento: 1,40 m.
Profundidade do assento: 0,70 m.

Puff
Altura: 0,43 m.
Comprimento: 0,90 m.
Largura: 0,56 m.

Característica: Estofado versátil,
com 3 poltronas e 1 puff.
Revestimento: Tecido veludo linho.
Encosto: Almofadas soltas, enchimento com 
fibra e flocos.
Assento: Espuma D23 real e percinta elástica.



NoronhaESTOFADO



Profundidade aberto: 1 m.
Profundidade fechado: 0,72 m.
Altura: 1,06 m.

Característica: Estofado 2 assentos.
Encosto: Reclinável 4 estágios,
enchimento com fibra e flocos.
Assento: Retrátil independente em estrutura de 
aço, espuma D23 real e percinta elástica.
Revestimento: Tecido Animale.

NoronhaESTOFADO



ItapemaESTOFADO



ItapemaESTOFADO

Poltrona
Altura: 0,93 m.
Profundidade: 0,89 m.
Comprimento: 0,94 m.

Peça: 2 lugares
Altura: 0,93 m.
Profundidade: 0,89 m.
Comprimento: 1,49 m.

Característica: Estofado de canto com 1 poltrona,
1 chaise, 1 peça, 2 lugares e 1 puff.
Revestimento: Tecido Veludo Linho.
Encosto: Almofadas soltas, enchimento com fibra 
e flocos.
Assento: Espuma D23 real e percinta elástica.

Chaise
Altura: 0,93 m.
Profundidade: 0,89 m.
Comprimento: 2,06 m.

Puff
Altura: 0,44 m.
Profundidade: 0,87 m.
Comprimento: 0,97 m.



VenezaESTOFADO



Peça de 3 lugares:
Altura: 0,88 m.
Comprimento: 1,70 m.
Profundidade: 0,89 m.

Característica: Estofado de canto com 
puff e lado reversível.
Revestimento: Tecido suede liso, tecido suede 
amassado ou tecido animale.
Assento: Espuma D23 real e percinta elástica.
Encosto: Com almofadas soltas, enchimento 
com fibra e flocos.

Puff
Altura: 0,43 centímetros.
Comprimento: 0,89 m.
Profundidade: 0,89 m.

VenezaESTOFADO



LisboaESTOFADO



LisboaESTOFADO

Peça: 2 lugares com braço
Altura: 0,92 m.
Comprimento: 1,57 m.
Profundidade: 0,90 m.

Característica: Estofados 3 e 2 lugares
Revestimento: Korino.
Assento: Espuma D23 real e percinta elástica.
Encosto: Fixo com espuma D20 e percinta elástica.

Peça: 3 lugares com braço
Altura: 0,92 m.
Comprimento: 1,98 m.
Profundidade do assento: 0,90 m.

Característica: Estofados 3 e 2 lugares.
Revestimento: Korino.
Assento: Espuma D23 real e percinta elástica.
Encosto: Fixo com espuma D20 e percinta elástica.



BerlimESTOFADO



1,00 m

1,98 m

1,04 m

BerlimESTOFADO

Peça: 2 lugares
Altura: 1,00 m.
Comprimento: 1,98 m.
Profundidade do assento fechado: 1,04 m.
Profundidade do assento aberto: 1,42 m.

Característica: Estofado 2 assentos.
Revestimento: Tecido suede liso, tecido suede amassado ou 
tecido animale.
Assento: retrátil – independente em estrutura de aço, espuma 
D23 real e percinta elástica.
Encosto: Reclinável 4 estágios, enchimento com fibra e flocos.



Porto SeguroESTOFADO



Peça de 3 lugares:
Altura: 1,05m.
Comprimento: 3,50m.
Profundidade aberto: 1,05m.
Profundidade fechado: 0,55m.

Característica: Estofado 03 assentos
Revestimento: Tecido Veludo Califórnia Café.
Assento: E Retrátil- independente em estrutura de 
aço, Espuma D23 real, Manta Siliconada, mola Bonel 
e percinta elástica
Encosto: Reclinável 04 estágio, enchimento de fibra.

Porto SeguroESTOFADO

3,50 m

1,05 m

1,00 m

0,25 m

1,00 m 1,00 m

1,05 m

1,05 m

1,06 m



MiamiPOLTRONA



Peça: 1 lugar
Altura: 0,76 m.
Comprimento: 0,72 m.
Profundidade da poltrona: 0,52 m.

Característica: Poltrona.
Revestimento: Tecido Delfi.
Assento: Espuma D23, manta siliconada e 
percinta elástica.
Encosto: Espuma D23 real mais manta siliconada.
Pés: Madeira Resinada.

MiamiPOLTRONA



Confort
POLTRONA



Peç: 1 lugar
Altura: 1,04 m
Comprimento: 0,80 m
Profundidade do assento: 0,50 m
Profundidade do assento fechado: 0,50 m
Profundidade do assento aberto: 1,00 m

Característica: Poltrona Reclinável 3 posições.
Revestimento: Tecido Sued Liso.
Assento: Espuma D23 real.
Encosto: 100% Fibra Siliconada.
Pés: Plástico vulcanizado.
*Estrutura de Madeira Reforçada

Confort
POLTRONA



Cabeceira Paris
Calçadeira Milão

ESTOFADO



Cabeceira Paris
Calçadeira Milão

Cabeceira 140 de largura
Altura: 1,29 m.
Comprimento: 1,42 m.
Profundidade: 0,20 m.

Recamier Milão 140 de largura
Altura: 0,51 m.
Comprimento: 1,40 m.
Profundidade: 0,52 m.

Cabeceira 160 de largura
Altura: 1,29 m.
Comprimento: 1,62 m.
Profundidade: 0,20 m.

Recamier Milão 160 de largura
Altura: 0,51 m.
Comprimento: 1,60 m.
Profundidade: 0,52 m.

Cabeceira Paris
Característica: Cabeceira capitonada
Revestimento: Tecido suede liso, tecido suede amassado ou tecido animale.

Calçadeira Recamier Milão
Característica: Recamier (baú)
Revestimento: Tecido suede liso, tecido suede amassado ou tecido animale.
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