


Sofás Extensíveis e Reclináveis



Amaranto 
por Asa Design

Modular, extensível e

reclinável, foi especialmente

desenvolvido para quem

deseja decorar com

personalidade seu ambiente

de descanso e encontro com

o melhor da vida. Seu design

simétrico esbanja estilo no

detalhe casual das almofadas

decorativas de encosto.



Embaú

Linhas expressivas em um

sofá de home, que tem

aparência de living. Os

detalhes de costura na parte

interna dos braços e o

debrum marcado, dão

personalidade à peça.

por Asa Design

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


Com uma chaise longue extensível,

mais espaço e mais design sempre

que precisar. Variações de tecidos, e

braços disponíveis em 20 ou 25 cm,

com profundidade de 114 cm fechado

e 166 cm aberto.



Sofás Extensíveis



Oliver       
por Jardim Studio

A magnificência das magnólias

inspira este fabuloso estofado,

que transmite o conforto seguro

que sentíamos ao dormir na

cama de nossos pais em um dia

de tempestade. Fabulosamente

acolchoado, Oliver é um

estofado para se imaginar em

meio a nuvens. Foi projetado

como um modelo versátil

disponível em assentos

modulares, chaise e disponível

nas versões de assento fixo ou

extensível.



Phillip           
por Deyse Roza

O minimalismo é uma maneira de se

despir dos excessos, extrair a alma de um

objeto e recriá-lo para que possa tocar o

coração das pessoas. Neste processo,

encontramos o Phillip, batizado em

reverência ao renomado designer,

humanista e arquiteto francês Philippe

Starck. Seu sistema de abertura é

simultâneo e prático para acionar o

assento extensível em um único

movimento onde o encosto vira assento.

Saiba mais

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


Capri              
por Deyse Roza

Modular e extensível tem em suas

linhas retas o desafio dos

sentidos, que evocam a

simplicidade de uma vida

despreocupada e feliz. Seu

encosto com regulagem de altura

é ideal para proporcionar apoio de

cabeça confortável até para as

pessoas mais altas e os assentos

extensíveis proporcionam o

máximo do conforto.



Arthur

Suas linhas comportadas e

simétricas permitem utilizar o

modelo para dividir ambientes e,

as almofadas soltas além do

detalhe em debrum dão um

toque alegre de vivacidade.

por Asa Design



Colen

Seu encosto com regulagem de

altura é ideal para proporcionar

apoio de cabeça confortável até

para as pessoas mais altas. O

detalhe da costura do encosto

permite alinhamento total, seja

quando o encosto está estendido

ou não.

por Jardim Studio



Marco

Perfeito para pequenos

ambientes o Marco tem

apenas 102 cm de

profundidade quando fechado

e 149 cm ao abrir. Os detalhes

na costura do assento e o

design clean na parte das

costas torna o sofá ideal para

dividir ambientes.

por Deyse Roza



Peri

Sofá de linhas puras e horizontais

que permite a adaptação em

diversos ambientes e estilos de

decoração, tornando o espaço

aconchegante. Assento extensível

e encosto confortável que

garantem momentos únicos .

por Deyse Roza



Sofás de living



Adam       
por Jardim Studio

Adam foi pensado em cada detalhe

para maximizar o conforto. As

generosas proporções fazem dele o

estofado da família toda, perfeito para

compor o seu living. Sua grande

variedade de modulações lhe permite

habitar harmoniosamente uma

infinidade de layouts e ambientes. Além

disso, Adam também pode ser utilizado

como cama, retirando as almofadas do

encosto.



Otto         
por Jardim Studio

Inspirado no pinheiro, que

protege e equilibra a vida do

habitat à sua volta, Otto é o

porto seguro daqueles que lhe

rodeiam, emanando uma

sensação confortável de

proteção paterna. Conta com

módulos, chaise e pufe que

permitem uma infinidade de

combinações.



Tales        
por Deyse Roza

A natureza está invadindo os ambientes

das nossas casas. Materiais rústicos e

orgânicos dão tom à poesia visual da vida

sendo cultivada nos espaços do nosso dia

a dia. A versatilidade de Tales rendeu

versões em sofá e poltrona, seus braços

podem ser totalmente revestidos ou em

madeira; e a base revestida, em bambu ou

palha portuguesa, nas cores off white,

marrom e dourado com preto.



Maho
por Deyse Roza

Maho apresenta seu design leve e

moderno, que inclui acessório como

entrada USB. Disponível nas versões

com pé de madeira ou metal, é ideal

para dividir ambientes e vai ser o

protagonista dos mais variados

espaços.



Royal         
por Jardim Studio

Inspirado na bela e prestativa Árvore

Real -Imperatriz, Royal nasceu para

unir estética e utilitarismo em um

único sofá, moderno e marcante. Seu

aspecto clean equilibra com o

detalhe diferenciado no design dos

pés. Com almofadas soltas e

terminação em pufe, Royal é um

estofado completo, criado para

protagonizar espaços em qualquer

disposição, sendo um ótimo divisor

de ambientes.



Matiz              
por Daniela Ferro

Entre uma cor e outra, existem infinitos

matizes e sensações. Como a vida em

uma grande metrópole: qualquer coisa, a

qualquer hora, basta prestar atenção que

você encontra tudo que precisar. Neste

modelo, combinando metal aparente,

texturas e modulação para vários

lugares, trazemos flexibilidade para você

desfrutar de cada situação que

vivenciamos, seja ela comum ou

surpreendente.



Biagio
por Fabricio Roncca

Com clara influência italiana,

Biagio traz em si o ar

renascentista de Florença,

com suas nuances artísticas,

intelectuais e estéticas.

Dinâmico, arrojado e

confortável, traz modernidade

ao clássico.

Saiba mais

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


Presente em praticamente todas as

culturas e simbolizando a prosperidade,

o ábaco é uma ferramenta de cálculos

que na verdade não faz nada sozinha:

apenas ajuda quem utiliza a lembrar o

que está sendo contado. E o que é a

prosperidade se não lembrar, a cada

momento, que você tem uma

oportunidade única de semear algo

bom para colher? Este arrojado sofá

marcará presença na vida de pessoas

exigentes e sofisticadas. E convida ao

descanso e relaxamento do corpo, da

mente e da alma.

Abacco
por Fabricio Roncca



Menon           
por Deyse Roza

Pura filosofia: este é o Menon. Tal

qual a obra de Platão, que indaga se

a virtude é possível de ser ensinada,

Menon tem várias virtudes naturais:

belo, moldável, criativo, confortável,

espaçoso e moderno, e traz uma

provocação: será que podemos

ensinar alguém a ser feliz? A

resposta é SIM. E é mais simples que

se pensa: basta relaxar e sentir,

apreciando cada momento, cada

sensação, emoção ou experiência de

coração aberto. Isso é tudo que

temos, e nada mais.
Saiba mais

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


A beleza do pôr do sol e do mar,

despertam um mundo de emoções e

sentidos que dão significado ao nosso dia

a dia e, são a inspiração de criação para a

Trilogia Jangada. Assinada por Deyse

Roza apresenta na beleza do imperfeito

uma proposta minimalista e versátil que

compõe espaços múltiplos, integrados e

descolados.

Jangada                                 
por Deyse Roza 

Saiba mais

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


Max

O design foi planejado para que o

sofá se adapte perfeitamente a

qualquer ambiente, seja ele

moderno ou clássico, com muito

conforto e suntuosidade. Opção

de módulos, pufe, chaise e peça

canto garantem versatilidade ao

modelo.

por Deyse Roza



Bento

Com linhas orgânicas,

comportadas, e assentos

abaulados, o sofá que tem seu

design inspirado nas formas da

natureza, é uma ótimo opção pra

quem deseja design e não abre

mão do conforto. Versátil, conta

com opção de pufe e também de

almofadas tradicionais e

decorativas.

por Deyse Roza



Théo

Inspirado num novo olhar do

mundo, o Théo foi desenvolvido

para atender a necessidade de

pessoas arrojadas e modernas,

com seus detalhes suaves, leveza

nas formas e sutileza no

acabamento de curvas contínuas.

por Deyse Roza



Personalidade, sofisticação e

usabilidade são sinônimos da

peça que tem no seu design a

valorização da horizontalidade e

volumetria. Permite o uso das

fibras naturais em pequenos

detalhes nos braços.

Olli
por Asa Design



Design clean nas costas e pés nas

opções de madeira ou epóxi, pode

ser usado para dividir espaços com

muito luxo.

A variedade de modulações

permitem composições diferentes:

uma charmosa poltrona ou um sofá

espaçoso, para pessoas

descontraídas e modernas.

Dream
por Inove Design



Conforto e elegância em

destaque no ambiente de living.

O charme fica por conta do

detalhe de costuras nos braços,

da simetria das linhas e também

por conta da opção de pés em

madeira, para um toque clássico,

ou metal, mais moderno.

Eric
por Asa Design



Suas linhas retas e o trabalho

em marcenaria, aliado às

almofadas soltas e o design

clean que complementa

qualquer ambiente, de

maneira despojada.

Sama
por Asa Design



Perfeito para dividir

ambientes por seu design

clean na parte das costas,

encosto e assentos fixos e

sempre bem alinhados.

Martin
por Deyse Roza



O design leve e elegante dá um

toque de frescor para o seu lar,

compondo perfeitamente em

ambientes gourmet. A madeira

aparente, a fibra de algodão e o

conforto por ergonomia do

assento e encosto remetem a

uma atmosfera aconchegante e

familiar.

Joe
por Alexander Di Mari



Costuras, almofadas e

profundidade, pensadas para

proporcionar o máximo

conforto. O New Âmbar é um

convite para receber toda sua

família com muito aconchego.

New Âmbar
por Asa Design



A sutileza dos detalhes confere

charme e graciosidade ao seu

ambiente, com os detalhes da costura

e os botões no encosto e parte

interna dos braços.

Ópera
por Asa Design



Imponência, formas e

valorização do trabalho

artesanal que é

cuidadosamente executado

na técnica de capitonê, fazem

do George um sofá único,

assim como você.

George
por Jardim Studio



Disponível também na versão

poltrona, tem em seu assento

a maciez, conforto e

estabilidade para um sentar

aconchegante. É a

composição perfeita de um

clássico-moderno.

Galés
por Asa Design



Imponência nas formas e valorização

do trabalho artesanal que é

cuidadosamente executado na

técnica de capitonê, fazem do Zara

um sofá único, assim como você.

Zara
por Deyse Roza



Sofás-Cama



O carvalho é uma árvore que

quebra padrões, crescendo de

maneiras distintas, mesmo que sob

o mesmo habitat. Esse fenômeno

pode ser resumido em uma palavra:

personalidade, mesmo conceito

que define o sofá-cama Loft, a

escolha ideal para espaços

descolados e compactos.

Seu visual moderno e despojado é

contemplado com um design slim,

assentos macios e grandes

almofadas, que fazem do Loft um

sofá-cama surpreendentemente

confortável.

por Deyse Roza

Loft



Uma peça curinga para

ambientes que não dispõe de

muito espaço e para pessoas

que recebem com frequência

amigos e parentes para se

hospedar em casa.

Cloe
por Deyse Roza



Para economizar espaço, uma

boa dica é ter móveis com mais

de uma função. Um clássico

exemplo disso são os

sofás-cama. Seu design

moderno e ótima acomodação.

Além disso, seu mecanismo é

fácil e prático, perfeito para

você viver sempre o melhor da

vida.

Java
por Asa Design


