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Uma história de dedicação, perseverança, amor
ao trabalho e à qualidade.

Com um sonho em mente e muita disposição, temos como objetivo ofere-
cer aos nossos clientes a solução ideal quando o assunto é cadeira de es-
critório e poltrona decorativa, com investimento continuo em processos de 
qualidade e tendências de mercado.

Nossa missão é oferecer cadeiras, componentes e peças que atendam às 
necessidades dos clientes, sempre preservando o meio ambiente e valori-
zando as pessoas. Fabricante, Importadora e Distribuidora, possuímos pro-
dutos com laudo NR 17 e NBR 13962 prontos para homologação em órgãos 
públicos e privados.

NOSSA FÁBRICA

Contamos com uma equipe especializada de profissionais gabaritados, que 
buscam oferecer o melhor serviço desde o momento da compra da matéria 
prima até a entrega do produto, esclarecendo dúvidas e ouvindo sugestões 
para melhorar a cada dia.

DIFERENCIAIS 

- Produtos que oferecem satisfação, conforto e aumento da produtividade 
dos usuários.

- Consultoria especializada para indicar qual produto se adapta melhor à 
necessidade de cada cliente.

- Atendimento à norma ergonômica NR17.

- Tecnologia de última geração nas máquinas do parque fabril, voltado à 
responsabilidade ambiental e ao desenvolvimento sustentável.

- Personalização dos produtos de acordo com as necessidades e preferên-
cias de nossos clientes.

CATÁLOGO DE TECIDOS
    

Conheça algumas opções de tecidos para criar, desenvolve e personalizar 
sua cadeiras com a cor, estampa e textura que atendam seu projeto. Na 
Designchair desenvolvemos soluções personalizadas usando criatividade e 
tecnologia, pois para nós cada cliente é único.



 
 

 
 

 
 

J. SERRANO

BORDÔ BORDÔ/PRETO VERMELHO

AZUL 37 AZUL 38 AZUL 40

AZUL/PRETO MARROM/PRETO CINZA/PRETO



PRETO VERDE BEGE/MARROM

SPACER

MARROM VERMELHO CINZA

BRANCO PRETO AZUL



 
 

 
 

 
 

AMARELO CINZA LARANJA

AZUL ROYAL BEGE VERDE LIMÃO

BRANCO PRETO VERDE

VINIL



VINHO VERMELHO MARROM

FACTO

AZUL        PRETO VINHO

PÉROLA MARINHO GRAFITE



 
 

 
 

 
 

BEGE JEANS VERMELHO

MARROM 
ENVELHECIDO

PRETO
ENVELHECIDO

AZUL
TIFFANY

VINHO AMARELO ROSA

SUEDE | VELOTEC



MARROM NUDE ROSADO PRETO

POLIÉSTER

VERMELHO        PRETO/VERDE CINZA

AZUL PRETO AZUL/PRETO



A MAIOR FÁBRICA E IMPORTADORA
DO SUL DO BRASIL

BAIXE O CATÁLOGO DIGITAL 

E CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA

DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO E

POLTRONAS DECORATIVAS

(41) 3033-5250
(41) 9 9259-1640
comercial@designchair.com.br
marketing@designchair.com.br


