
Tudo sobre sofás booths
Versáteis e confortáveis: Transforme seu ambiente! 
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Sofás Booths

Sofá booth, banco booth ou simplesmente booth são 

sofás desenvolvidos com conforto para 
refeição. Por serem peças muito versáteis,
cada vez mais, fazem parte dos projetos corporativos. 

São ideais para reuniões e bate papos, 
pois garantem uma postura reta de concentração.

O que difere o booth de um sofá convencional é a 
profundidade, inclinação e conforto. Os booths devem 
ser menos profundos. Confortáveis, mas não fofos 
demais para que o cliente afunde no sofá. A inclinação 
ideal é importante para que a postura mantenha-se 
reta.

Booth: substantivo, singular

significa cabine, tenda, camarote, 
nicho, stand.
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Sofás Booths

Os boots são fabricados em 4 configurações: Simples, Duplo, Curvo ou em L (canto 90°)

Simples

Duplo Em L (canto 90°)

Curvo

Em L (canto 90°)

Curvo



Tipos de Layouts

Vamos começar!
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Tipos de Layouts

Nicho

Chamamos de configuração em nicho quando os booths são posicionados da 
seguinte maneira: Booth + Mesa + Booth

Vantagem

Os nichos criam a sensação de privacidade. 

Restaurantes: ideal para estabelecimentos em que o cliente permanece 

por mais tempo, família, grupos de amigos e grupos de casais. 

Empresas : ideal para criar um ambiente de reuniões menos formais e 

receber fornecedores para breves atendimentos.

Tudo sobre sofás booths

restaurante

corporativo

Arquiteta Ana Luiza do Amaral
Restaurante Due Couchi
Execução dos sofás: Coisas do Brasil
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Informov Engenharia e Arquitetura
Pearson
Execução dos sofás: Coisas do Brasil



Tipos de Layouts

Linear

Chamamos de configuração linear quando os booths são posicionados da 
seguinte maneira:

Vantagem

Os booths lineares garantem flexibilidade no layout. 

Restaurantes: ideal para estabelecimentos em que é necessário juntar ou 
separar mesas de acordo com a quantidade de pessoas que compõe o grupo.

Empresas: ideal para criar um ambiente informal, café, espera e receber 
fornecedores.
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corporativo

Rubi Wine Bar
Execução dos sofás: Coisas do Brasil

Informov Engenharia e Arquitetura
Monsanto
Execução dos sofás: Coisas do Brasil

Booth Simples

Mesa Mesa Mesa Mesa

restaurante



Medidas Úteis e Medidas
Recomendadas

Adequando ao meu espaço…



DICA: Para acomodar confortavelmente uma pessoa é recomendado considerar 60 cm de 
comprimento. Sendo assim, os sofás booths para duas pessoas, medem 120 cm.
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Profundidade e Altura

O comprimento do sofá booth é definido por você!

Os sofás são feitos sob medida de acordo com a necessidade de cada cliente.

Tudo sobre sofás booths

90 cmA
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B

B 65 cm

Simples Duplo

B
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90 cmA B 130 cm
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Mesa

Independente do layout que 
você escolher, nicho ou linear, o 

ideal é que a mesa fique 
sobreposta 5 cm ao sofá. Desta 

forma o cliente ficará com as 
costas bem acomodadas no 

encosto do sofá booth.

Tudo sobre sofás booths

Sobreposição

Arquiteta Lia Strauss
Grande Hotel São Pedro (Senac)
Execução dos sofás: Coisas do Brasil



Planejando o meu espaço

Nicho

Linear
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1,90 metros 1,90 metros

Comprimento sob medida.
Lembre-se: Considerar 60 cm por 
pessoa.
Booth para 2 pessoas = 1,20 
metros

Booth Simples

Mesa Mesa Mesa Mesa
1,90 metros

*Considerando uma mesa de 70 cm

*Considerando uma mesa de 70 cm

Informov Engenharia e Arquitetura
Execução dos sofás: Coisas do Brasil

The Clubhouse – Golf Indoor
Arq. Drielly Nunes
Execução dos sofás: Coisas do Brasil
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Booths Curvos Para calcular quantas pessoas serão 
acomodadas no sofá booth curvo 
(meio círculo) utilizamos a seguinte 
fórmula: (d x pi/2)/0,60

Vamos fazer um teste? 

Para um sofá curvo como o da foto 
que tem 2,40 metros de diâmetro, 
quantas pessoas o mesmo 
acomoda?

2,40 X 3,14 = 7,54 (perímetro do 
círculo)

7,54 / 2 = 3,77 (perímetro ½ círculo)

3,77 / 0,60 = 6,28

Um sofá booth, com 2,40 metros 
de diâmetro, acomodará até 6 
pessoas.

Tudo sobre sofás booths

Arquiteta Lia Strauss
Grande Hotel São Pedro (Senac)
Execução dos sofás: Coisas do Brasil

Informov Engenharia e Arquitetura
TGS
Execução dos sofás: Coisas do Brasil a) d= diâmetro em metros 

b) número pi 3,14 
c) dividido por 2 meio círculo (exemplo da 
foto)
d) dividido por 0,60  0,60 mts é o espaço 
que cada pessoa ocupa. 



Materiais e Manutenção

Para durar por muito tempo…
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Materiais

MDF

- Painel de fibra de média densidade 

(Medium Density Fiberboard) com alta 

capacidade de usinagem. 

- É fabricado com fibras de madeiras 
selecionadas de pinus ou eucalipto de 

reflorestamento. Estas fibras, aglutinadas 
com resina sintética termofixa, se 
consolidam sob a ação conjunta de calor e 

pressão, resultando em uma chapa maciça 
e muito resistente.

Compensado Naval

- Assim como o MDF o Compensado Naval é 
um painel de madeira com capa e miolo 
torneados de cedro, ou outros materiais, 
sobrepostas e fixadas com cola do tipo 
fenólico (WBP).

- Altamente resistente a umidade o 
compensado naval é utilizado na 
construção civil, ideal para a fabricação de 
embarcações, bem como a utilização na 
fabricação de móveis como banheiros e 

cozinhas, e aplicação em ambientes 
molhados e úmidos.

Pensando na  praticidade de limpeza 
dos restaurantes, em que muitas vezes 
é necessário jogar água, os rodapés dos 
nossos sofás booths são fabricados em 
compensado naval.

Nosso 
compromisso 

com meio 
ambiente
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Materiais

Espuma

- A espuma é o insumo mais caro na confecção dos sofás 
booths. 

Quanto melhor a qualidade, mais tempo seu 
sofá irá durar!

- Quanto maior a densidade da espuma, maior sua 
capacidade de aguentar peso e não deformar 
permanentemente. 

Quanto mais densa a espuma do assento, 
mais tempo o seu sofá irá durar!

Nossas espumas são fornecidas pela 
CBP (Companhia Brasileira de 
Poliuretanos). Possuem selo de 
confecção com material de qualidade 
Premium e tecnologia avançada.
Usamos  espuma densidade 33 g/m³ no 
assento do seu booth



Materiais

Couro Sintético

- Para garantir a praticidade na limpeza, custo X benefício e variedade recomenda-se revestir o 

booth com couro sintético. 

Pano úmido e detergente neutro

Produtos abrasivos, álcool e multi-usos

16Tudo sobre sofás booths

Incluímos no valor do produto o 
revestimento em couro sintético de 
nosso mostruário.
Trabalhamos com material de alta 
qualidade!
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Manutenção e Garantia

- Mesmo optando pelo layout linear é recomendado modular o sofá booth por uma questão de manutenção. Peças 
menores são mais fáceis de mover e transportar, caso aconteça uma eventualidade, não  é necessário 

retirar o sofá inteiro, apenas uma peça.

- Atente-se as condições e ao prazo de garantia do fornecedor.

- Uma boa estrutura de sofá booth durará por muitos anos! Como o passar do tempo e a frequência de 

utilização pode ser necessário reformá-lo. 

IMPORTANTE: Peça a troca total de 
espuma e revestimento. Caso seja 
trocado apenas o couro sintético, 

pouco tempo depois a espuma poderá 
atingir a fadiga e deformar. 

Todas as reformas 
executadas por nós 
são trocadas 100% das 
as espumas! 



Projetos encantadores

Inspire-se…
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Aqui é um espaço reservado para alguma 
imagem ou multimídia :D

Espaço para reuniões informais
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Aqui é um espaço reservado para alguma 
imagem ou multimídia :D

Espaço para reuniões informais
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Aqui é um espaço reservado para alguma 
imagem ou multimídia :D

Espaço de Descompressão
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Aqui é um espaço reservado para alguma 
imagem ou multimídia :D

Áreas comuns (espera, lobby, etc)
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Aqui é um espaço reservado para alguma 
imagem ou multimídia :D

Espaço para espera (restaurante)
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Aqui é um espaço reservado para alguma 
imagem ou multimídia :D

Áreas para refeição



25Tudo sobre sofás booths

Áreas para refeição



22 anos no mercado

bares

hotéis

restaurantes

home-office

escritórios

áreas de 

descompressão 

e design thinking


