
MADRI   

                                                                                            

                                                            MIL. 4585 

                                           Sofá 1 Lugar  

                                                            

                                                          DIMENSÕES GERAIS 

                                                           Altura: 800 mm Largura do Encosto: 600 mm 
                                                                                                                            Altura do Assento: 450 mm 
                                                                                                                            Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 600 mm 
                                                                                                                            Altura do Encosto: 300 mm Profundidade do Assento: 460 mm 
                                                                                                                            LARGURA 
                                                                                                                            Sofá 01 lugar 1000 mm 

 

Estrutura: 

Sofá de espera 01 lugar com braços com as seguintes especificações: 
Estrutura: Estrutura confeccionada em aço tubular 15x15x1, 5 mm cortados em 45° e 
soldados com solda inox, que permite um fechamento total sem respingos e bolhas 
com perfeito acabamento(polimento), todo estrutura com sistema de fixação através de 
parafusos métricos com revestimento cromado, sapatas em nylon fixadas na base 
evitando o atrito diretamente ao piso. 
Estofados: Almofadas em espuma lamina D33, com revestimento em forma de "bolsa" 
e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas através de encaixe 
na estrutura. 
Apoia braço em almofadas em espuma lamina D33, com revestimento em forma de 
"bolsa" e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas através de 
encaixe na estrutura. 
Estrutura do assento em chassi confeccionado em madeira aglomerada com 15 mm 
de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica. Provida de 
superfície estofada em espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e 
densidade D33, manta superior soft com costuras nas bordas para fechamento e 
acabamento. 
Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-couro 
dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Com acabamento que 
dispensa uso de perfil nas bordas. 
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MADRI 
                  

                                                               MIL. 4600 

                                                                                      Sofá 2 Lugares 
 

                                                                 

                                                            DIMENSÕES GERAIS 

                                                             Altura: 800 mm Largura do Encosto: 600 mm 
                                                                                                                                Altura do Assento: 450 mm 
                                                                                                                                Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 600 mm 
                                                                                                                                Altura do Encosto: 300 mm Profundidade do Assento: 460  mm 
                                                                                                                                LARGURA 
                                                                                                                                Sofá 02 lugares 1700 mm 

 

Estrutura: 

Sofá de espera com 02 lugares com braços com as seguintes especificações: 
Estrutura: Estrutura confeccionada em aço tubular 15x15x1, 5 mm cortados em 45° e 
soldados com solda inox, que permite um fechamento total sem respingos e bolhas 
com perfeito acabamento(polimento), todo estrutura com sistema de fixação através de 
parafusos métricos com revestimento cromado, sapatas em nylon fixadas na base 
evitando o atrito diretamente ao piso. 
Estofados: Almofadas em espuma lamina D33, com revestimento em forma de "bolsa" 
e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas através de encaixe 
na estrutura. 
Apoia braço em almofadas em espuma lamina D33, com revestimento em forma de 
"bolsa" e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas através de 
encaixe na estrutura. 
Estrutura do assento em chassi confeccionado em madeira aglomerada com 15 mm 
de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica. Provida de 
superfície estofada em espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e 
densidade D33, manta superior soft com costuras nas bordas para fechamento e 
acabamento. 
Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-couro 
dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Com acabamento que 
dispensa uso de perfil nas bordas. 

                                                                                        
 

 

 

 



MADRI 

ADRI         MIL. 4615 

                                                                                             Sofá 3 Lugares 

 

 

 

                                                                                         DIMENSÕES GERAIS 
 
                                                                                                                        Altura: 800 mm Largura do Encosto: 600 mm 
                                                                                                                        Altura do Assento: 450 mm 
                                                                                                                        Profundidade: 700 mm Largura do Assento: 600 mm 
                                                                                                                        Altura do Encosto: 300 mm Profundidade do Assento:     460 mm 
                                                                                                                        LARGURA 
                                                                                                                        Sofá 03 lugares 2300 mm 

 

 

Estrutura: 

Sofá de espera com 03 lugares com braços com as seguintes especificações: 
Estrutura: Estrutura confeccionada em aço tubular 15x15x1, 5 mm cortados em 45° e 
soldados com solda inox, que permite um fechamento total sem respingos e bolhas 
com perfeito acabamento(polimento), todo estrutura com sistema de fixação através de 
parafusos métricos com revestimento cromado, sapatas em nylon fixadas na base 
evitando o atrito diretamente ao piso. 
Estofados: Almofadas em espuma lamina D33, com revestimento em forma de "bolsa" 
e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas através de encaixe 
na estrutura. 
Apoia braço em almofadas em espuma lamina D33, com revestimento em forma de 
"bolsa" e zíper na parte inferior, sem qualquer tipo de fixação soltas presas através de 
encaixe na estrutura. 
Estrutura do assento em chassi confeccionado em madeira aglomerada com 15 mm 
de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica. Provida de 
superfície estofada em espuma laminada expandida com 80 mm de espessura e 
densidade D33, manta superior soft com costuras nas bordas para fechamento e 
acabamento. 
Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético simi-couro 
dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Com acabamento que 
dispensa uso de perfil nas bordas. 
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CADEIRAS

MILANO ‐ MIL.4585

CN01 CN02 CN03 CN04

DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 DC06 DC07

DC08 DC09 DC10 DC11 DC12 DC13 DC14

DC15 DC18 DC19 DC20 DC21 DC22

Couro Natural (CN)

Decoração (DC)

Poliuretano (PU)
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