Perceber o valor de Sunbrella
é apenas o início.

A lenda
chega aos
espaços
interiores
Acreditamos na criação
de espaços de estar
confortáveis com tecidos
belos e que não dão
preocupações, tecidos de
que todos vão desfrutar.
Desde a sala de estar até
à de jantar, o desempenho
lendário dos tecidos
Sunbrella e a versatilidade
de designs é adequada
para cada divisão da casa

Conforto
Descubra as texturas dos
nossos tecidos que dão
a desejada suavidade
e calor aos espaços
interiores.

Fáceis de Limpar
É simples. Desenvolvemos
os tecidos Sunbrella
para serem fáceis de
manter porque queremos
que os nossos clientes
aproveitem a vida com
toda a tranquilidade.

Variedade de Cores
e Designs
O nosso objetivo é
inspirar com infinitas
cores, estilos, e texturas
para a casa. Os nossos
designers criaram
centenas de escolhas
únicas, desde tecidos de
uma só cor até jacquards
complexos.

Elimina o
desgaste, o
desempenho
Sunbrella está
incluído
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Sunbrella Upholstery
Tecidos

Resistentes à Abrasão

Garantimos os nossos
tecidos com a garantia
mais abrangente na
indústria, sendo a única
marca de tecidos de
desempenho que garante
contra borboto e abrasão
além de perda de cor
e de firmeza. Sunbrella
é a única marca de
desempenho a garantir*
contra:

Os tecidos Sunbrella são
feitos para resistir ao
uso diário, mantendo-se
confortáveis e firmes, sem
parecerem pesados ou
rígidos.

Resistentes a Manchas
A resistência a manchas
está integrada nas fibras
Sunbrella, para que os
nossos tecidos mantenham
uma proteção duradoura
contra derramamentos e
sujidade.

• Perda de cor
• Perda de firmeza
• Abrasão
• Borboto
A melhoria contínua dos processos
permitiu que a Sunbrella expandisse
a nossa garantia para incluir
borboto e abrasão a partir de junho
de 2020.

Resistentes à Perda
de Cor
Os tecidos Sunbrella
mantêm a cor vibrante e
resistem ao desbotamento
e aos efeitos desgastantes
da luz solar, graças às
fibras saturadas até ao
núcleo com pigmentos
altamente estáveis aos raios
ultravioleta.

*Para mais detalhes, ver o
documento detalhado de garantia
de 5 anos de 1 de Junho de 2020.

Fios Acrílicos Sunbrella

Outros Fios

O desempenho dos tecidos
Sunbrella vai além da
superfície do acabamento está incorporado no núcleo
de cada fibra, mantendo a
cor e a firmeza, resistindo à
limpeza, ao uso normal e à
exposição à luz natural.

Muitos tecidos têm
acabamentos superficiais
que podem desgastarse gradualmente e não
protegem a integridade do
tecido.

Estilos,
cores e texturas
sem fim
Mergulhe na nossa extensa
paleta de cores e designs
para criar espaços belos
e elegantes. O portefólio
Sunbrella tem infinitos estilos,
cores e texturas feitas para
sofás, almofadas, cortinas e
muito mais. Mas não acredite
apenas na nossa palavra. Veja
por si.
Estilos
Os nossos extensos recursos
de tecelagem também nos
permitem criar tecidos que
simulam estilos artesanais,
tais como bordados, teares
manuais e até mesmo técnicas
de pintura em tecido.
Texturas
Os novos fios Sunbrella
permitem texturas que são
visualmente atraentes e
dão um toque de conforto.
Pesquisámos extensivamente
técnicas para mimetizar
superfícies extremamente
macias, tais como
acabamentos de feltro e lã
escovada.

SUNBRELLA.COM

Cores
A nossa seleção de cores tem
um amplo espectro de tons
neutros, tons brilhantes, tons
de joias, tons quentes, frios e
tudo o mais. Como os tecidos
Sunbrella são tinto em massa,
as cores permanecem ricas e
fortes.
Padrões
A nossa tecnologia e
equipamentos de tecelagem
permitem-nos criar padrões
dimensionais Sunbrella com
repetições de grandes motivos
que podem ser usados numa
ampla gama de estéticas.
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