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COISAS DO BRASIL

Jauá
MOBILIÁRIO COLABORATIVO



Com design simples e moderno a linha Jauá
possibilita combinar cores e criar peças únicas!

O biombo Jauá  permite criar nichos de reuniões,
podendo ser composto pelo sofá ou poltrona
Jauá, adicione uma mesa lateral e terá uma
estação de trabalho.

São 6 peças que compõe esta família.

COISAS DO BRASIL

Poltrona Canto Sofá  Jauá  Hub 

 JauáFAMÍLIA 

Puff Biombo  



Os módulos da família  Jauá, podem ser dispostos
em configurações diversas, dependendo das
necessidades do espaço e dos usuários.

Composição da imagem ilustrativa.

O Jauá Hub, veio para proporcionar a INTERAÇÃO e a
MULTIFUNCIONALIDADE dos espaços de trabalho.

SUGESTÕES DE COMPOSIÇÕES
 



Biombo Móvel
Estrutura em aço carbono e
revestimento em tela.
Biombo Fixo
Estrutura em compensado. e
revestimento em tecido 100%
poliéster ou couro sintético de
nosso mostruário.

Estrutura 
em compensado, percinta elástica e
espuma de assento d=33 selada.
Revestimento 
em tecido 100% poliéster ou couro
sintético de nosso mostruário.
Costura 
rebatida.

Base
em BP madeirado (amendola rústica,
carvalho avelã, carvalho malva, freijó
puro, gianduia trama, rovere marsala,
argila, branco ártico, grafite trama,
preto tx).
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura em compensado .
Percinta elástica e espuma de assento d=33 selada.
Revestimento em tecido 100% Poliéster ou Couro Sintético de nosso mostruário.
Costura rebatida.
Base em BP madeirado (amendola rústica, carvalho avelã, carvalho malva, freijó
puro, gianduia trama, rovere marsala, argila, branco ártico, grafite trama, preto tx)

Estrutura em aço carbono.
Revestimento em tela .

Estrutura em compensado.
Revestimento em tecido 100% Poliéster ou Couro Sintético de nosso mostruário.
Costura rebatida.

Mesa em aço carbono com corte e dobra a laser. 
Pintura eletrostática  microtexturizada na cor branca ou preta.

É possível incluir ponto de elétrica nos módulos desde que seja avisado e orçado
previamente.

PEÇAS ESTOFADAS

BIOMBO MÓVEL

BIOMBO FIXO

JAUÁ HUB

OBSERVAÇÕES


