


Flávia

Com formas arredondadas e

design atemporal é perfeita para

living, home, varanda, área

gourmet e lobby. Seu design aliado

à maciez a conforto, traz

serenidade e aconchego para

desfrutar do melhor da vida.

por Deyse Roza

https://www.estofadosjardim.com.br/produto/flavia/
https://www.estofadosjardim.com.br/produto/flavia/


Lauren

Inspirada nas peças clássicas mas

com uma releitura moderna, a

Lauren encanta a todos os

olhares. Os braços inclinados são

um convite ao descanso e ao

momento de pausa, a almofada

do encosto solta completa o

sensação total de conforto.

por Deyse Roza

https://www.estofadosjardim.com.br/produto/lauren/
https://www.estofadosjardim.com.br/produto/lauren/


Cristal

Com formas inspiradas nos mais

belos diamantes lapidados, a Cristal

apresenta em seu design toda a

preciosidade necessária para

compor ambientes despojados. As

almofadas decorativas unem

conforto e versatilidade e dão o

toque final.

por Asa Design

https://www.estofadosjardim.com.br/produto/cristal/
https://www.estofadosjardim.com.br/produto/cristal/


Mabel
por Jardim Studio

Inspirada na árvore BordoAçucareiro, Mabel é a

celebração da reinvenção que une passado e

presente na criação de elementos que nascem

para serem eternos. Os pés de metal

contrastam sua forma clássica e o detalhe

opcional em matelassê dá um toque especial de

elegância e saudosismo. Mabel é versátil e está

disponível nos tamanhos de 90 e 110 cm.



Arya
por Deyse Roza

Arya une palha portuguesa e madeira

para criar formas orgânicas, nos

presenteando com detalhes e

sensações que estimulam nossa

nostalgia. Um tributo à saudosa mobília

do século XX e de nossas infâncias.



Juliê
por Deyse Roza

Assim como as figueiras, que abrigam em

seu corpo uma infinidade de formas de

vida. As formas curvilíneas e o encosto

acolchoado formam a aconchegante

sensação de um abraço. Seu design

curvo, inspirado nos anos 70, é delineado

por um debrum que remonta a alfaiataria

italiana. A versão com pés giratórios

agrega ainda mais versatilidade à

poltrona Juliê.



Ananda
por Deyse Roza

Ananda simboliza de maneira sublime a

postura que devemos ter perante a vida: um

eterno êxtase, felicidade suprema de viver

cada momento com devoção e plenitude,

como proposta da Aurata em viver o melhor

da vida a cada segundo, a partir de agora.

Com suas formas orgânicas, curvilíneas e

sensuais, é um convite para desfrutar o

entardecer na varanda, perder-se em

contemplação e apreciar a vida.

https://www.estofadosjardim.com.br/produto/ananda/
https://www.estofadosjardim.com.br/produto/ananda/


Betha é raiz e símbolo do contemporâneo

que perdurará. Visual orgânico, formatos

doces e leveza nos pés fazem dela um

marco de seu próprio tempo. Um design

que explora a união das formas em uma

única ligação e desperta a sensação de

ser abraçado pela poltrona. Betha

apresenta traços atemporais que

equilibram com sua personalidade e

fazem dela um trunfo para os mais

diferentes ambientes.

Betha
por Deyse Roza



Zara
por Deyse Roza

O amor e a valorização pelo trabalho

artesanal, cuidadosamente

executado na técnica do capitonê,

nos inspiraram a reimaginar o sofá

Zara, um dos mais consagrados da

Jardim. O resultado desta releitura é uma

poltrona que irradia sensações de

conforto e nostalgia simbólica.



por Claudia Lens

Quem melhor do que a deusa romana da

agricultura para unir natureza e passado

e nos inspirar a mais genuína imagem

mental da raiz? Apresentamos Ceres, a

poltrona que marca a estreia da designer

Claudia Lens em nosso time de artistas! A

impecabilidade do clássico manifestada

em traços e curvas genuinamente

contemporâneos.

Ceres



Jime
por Alexander Di Mari

Do Ipê, que colore as calçadas das

cidades com um toque primaveril de

inocente juventude, emerge a essência

que sintetiza a concepção da poltrona

Jime: o equilíbrio entre o natural e o

urbano. Design leve e versátil, com o

metal integrando pés e braços em um

elemento único que contrasta com o seu

detalhe lateral, que pode ser feito com

diversos tipos de acabamento.



Sofia

Inspirada nos anos 70, a poltrona Sofia

chegou para renovar qualquer espaço,

tornando-o mais íntimo, sofisticado e

sereno. Seu design romântico traz

formas suaves e arredondadas,

evidenciando o estilo retrô. Disponível

nas versões namoradeira, poltrona e

pufe.

por Deyse Roza



Memphis

Encosto alto que oferece extremo

conforto e apoio total à cabeça, além

do pufe opcional para apoiar e

relaxar as pernas. Ideal para ler um

livro, descansar e aproveitar o melhor

da vida.

por Deyse Roza

https://www.estofadosjardim.com.br/produto/memphis/
https://www.estofadosjardim.com.br/produto/memphis/


MEL

Sinta-se na paradisíaca Ilha do Mel todos

os dias, sem sair de casa. A escolha

perfeita para quem quer relaxar e trazer

mais vitalidade e paz para o seu

ambiente, digno de uma atmosfera

paradisíaca. Suas formas são inspiradas

na simplicidade exuberante da natureza,

evocada pelas clássicas tramas de couro

ou costura em contraponto com os pés

arrojados.

por Daniela Ferro



Liana

De formas orgânicas e leves, a poltrona Liana

propõe uma reconexão com a natureza. Seus

braços em suaves curvas nos envolvem e as

almofadas de encosto nos convidam a uma

postura descontraída.

por Asa Design



Raika

Leve e descontraída a poltrona

Raika inspira momentos para viver o

melhor da vida. O desenho

personalizado dos braços em

madeira, compõe perfeitamente

com o detalhe vazado da palha

portuguesa ou quando é totalmente

revestimento de tecido.

por Deyse Roza

https://www.estofadosjardim.com.br/produto/raika/
https://www.estofadosjardim.com.br/produto/raika/


Tainá

O design atemporal e sutil faz da

Tainá a poltrona perfeita para

ambientação de espaços descolados

e multifuncionais. As costas em fibra

natural, couro ou tecidos e as

possibilidades de composê do

acento e encosto dão um charme

especial a poltrona.

por Alexander Di Mari



Cecília

Os automóveis esportivos da década de 50,

marcaram época com seus volantes em

madeira, detalhes em aço e estofamento em

couro caramelo. Esta referência estética foi à

inspiração para criar a Cecília, que chama

atenção pela estrutura em madeira, com

laterais vazadas e detalhes de marcenaria fina.

por Asa Design

https://www.estofadosjardim.com.br/produto/cecilia/
https://www.estofadosjardim.com.br/produto/cecilia/


Dila

Toda cheia de charme, com linhas dinâmicas

e irreverentes a peça empresta sua beleza e

originalidade a qualquer espaço. De

proporções médias, apresenta visual leve e

sofisticado e tem a valorização do trabalho

manual aplicado no traçado dos braços.

por Asa Design



Eloá

Design marcante e de personalidade

única, tem a valorização do trabalho

de marcenaria aplicado em ângulos no

desenho dos pés. Os braços são

sobrepostos por uma manta que

evidencia a sensação de conforto

diferenciado.

por Asa Design

https://www.estofadosjardim.com.br/produto/eloa/
https://www.estofadosjardim.com.br/produto/eloa/


Lunna

O visual marcante fica por
conta dos detalhes, como o de

debrum que está aplicado nos

braços e almofadas do encosto.

Variações de aplicação dos pés

como fixo de madeira ou metal e

giratório garantem versatilidade a

peça.

por Deyse Roza



Amarilis
por Asa Design

De proporções médias, é ideal para

preencher aquele cantinho especial

e dar personalidade ao ambiente. A

opção de fibra natural e

revestimento e também a opção de

pé fixo ou giratório garantem a

versatilidade da peça para compor

os espaços.

https://www.estofadosjardim.com.br/produto/amarilis/
https://www.estofadosjardim.com.br/produto/amarilis/


Joe
por Alexander Di Mari

Versátil, está disponível em duas versões e

se acomoda a qualquer ambiente: poltrona

média, sofá ou namoradeira. Os braços

vazados ganham forma através da aplicação

da marcenaria e fibra de algodão que

enriquece o design e confere mais

naturalidade ao ambiente.

https://www.estofadosjardim.com.br/produto/joe/
https://www.estofadosjardim.com.br/produto/joe/


Ipanema
por Asa Design

A combinação de tecidos ou fibra natural de

junco, bananeira ou bambu no detalhe desta

poltrona, aliada ao pé com o trabalho de

marcenaria permitem combinações que

encaixarão perfeitamente em qualquer

ambiente.

https://www.estofadosjardim.com.br/produto/ipanema/
https://www.estofadosjardim.com.br/produto/ipanema/


Dubia
por Asa Design

Movimento e delicadeza definem a poltrona

de proporções médias, que é peça chave em

ambientes de living, hall de entrada ou

quarto. A personalidade do braço em

madeira destaca-se na decoração e ajuda a

guiar o conceito de todo o ambiente.



Vértice
por Asa Design

A poltrona que ganhou o coração dos

brasileiros tem como destaque em seu

desenho o vértice, formado pelos braços e

pelos pés inspirados na flecha do cupido.



Duda
por Deyse Roza

Com a delicadeza afetiva do nome Eduarda,

Duda é “guardiã das riquezas”. E as nossas

maiores riquezas são as lembranças dos

bons momentos que vivemos com quem

amamos. Suas linhas ousadas, porém

harmoniosas, mostram que a felicidade é

uma escolha, é voltar a atenção para os

detalhes que muitas vezes passam

despercebidos, mas são cruciais ao saborear

cada momento.



Colibri
por Asa Design

Nas costas, a possibilidade de compor a

fibra natural personifica ainda mais a peça

de proporções compactas. Seu uso se aplica

em ambientes de estar, home, hall de

entrada, quartos, closet, mesas de jantar,

enfim, uma peça que pode transitar por

vários ambientes da casa.



Frésia
por Asa Design

O design valoriza o minimalismo e as formas

geométricas, surpreendendo pelo braço

angulado que contrasta com a retidão das

linhas do assento e do encosto.

https://www.estofadosjardim.com.br/produto/fresia/
https://www.estofadosjardim.com.br/produto/fresia/


Mobiliário



Classe e tradição são elementos

que surgem ao suor de longos

períodos. Por isso, o Jequitibá-

Rosa, a mais antiga árvore do

Brasil, inspira a eternização do

belo. Nino resgata, em sua

costura, técnicas de uma época

que transbordava originalidade.

Criado para transitar em vários

ambientes, do living ao closet,

Nino é um banco que propõe

uma elegante versatilidade.



Na inspiração do Ipê, que colore

o ambiente urbano com a viva

beleza da natureza nasce o

banco Jime. Com detalhes

laterais que flutuam entre o

rústico e o clássico, Jime

encontra o equilíbrio em um

design moderno e único em seus

pés. Conceito e personalidade

com muito conforto e

aconchego.



Poltrona com duas versões de

encosto: em V ou U e pufe que

garantem a possibilidade de

soltar a imaginação e formar

diversas composições, seu

design permite modularidade

ímpar.



Detalhe frontal com duas opções

de acabamento, em madeira e

tecido, além de variação de

tamanhos, cada peça se torna

exclusiva e dá um toque

individual ao seu ambiente.



São 3 opções de largura (180,

160 e 140cm) e 2 opções de

profundidade (64 ou 45 cm)

para que se molde

perfeitamente ao seu espaço.




