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Categoria Sala de Jantar

Nome CADEIRA DE JANTAR ONDINA - CONJUNTO COM 2 CADEIRAS

Descrição Curta Cadeira Jantar Estofada ONDINA c/ 2 unidades DJ Móveis 20632

Descrição Longa

Uma ótima opção para sua casa, a Cadeira ONDINA é o que você precisa para decorar a sua sala de 

jantar. Possui um design moderno e elegante, se adequando a diferentes ambientes. O assento e 

encosto são estofados com um confortável tecido de cores atuais e de fácil combinação. Destaque para 

o bordado horizontal no encosto que dá um charme especial ao produto. Conta ainda com formas 

arredondadas que garantem mais conforto e segurança. Produzida com matéria-prima de qualidade, sua 

estrutura reforçada conta com peças em MDF de 18 e 25mm de espessura, proporcionando resistência e 

estabilidade ao produto. Complemente sua Sala de Jantar com bom gosto e sofisticação, acomodando a 

sua família e amigos em um ambiente receptivo e aconchegante.

Linha Linha Sala de Jantar DJ Móveis

Diferenciais

Produzido em MDP e MDF, material que proporciona maior resistência contra empenamentos e melhor 

acabamento nas bordas e superfícies, ainda é proveniente de madeira de reflorestamento, o que não 

coloca em risco o meio ambiente, diminuindo assim o desmatamento.

Impressão ultravioleta (U.V.) texturizada fosca, com 08 camadas de proteção, que garantem alta 

definição, maior resistência à umidade e vida para seu móvel.

Bordas em PVC, nas cores do produto. 

Assento e encosto estofados com espuma de alta densidade que proporciona mais conforto e 

durabilidade.  

Encosto com aplique de manta acrílica para para realçar o detalhe do bordado.

Encosto levemente inclinado, tornando o produto mais ergonômico. 

Tecidos tipo Suede, com toque agradável e resistente, em cores de fácil combinação. 

Sapatas deslizadoras, que facilitam o manuseio e a limpeza da sua casa. 

Opções / Códigos

20632.3214 - Demolição/ Linho Saara

20632.3215 - Demolição/ Veludo Kraft

20632.3216 - Demolição/ Veludo Moka

20632.3217 - Demolição/ Pecan

20632.0914 - Rústico Malbec/ Linho Saara

20632.0915 - Rústico Malbec/ Veludo Kraft

20632.0916 - Rústico Malbec/ Veludo Moca

20632.0917 - Rústico Malbec/ Pecan

20632.4914 - Rústico Terrara/ Linho Saara

20632.4915 - Rústico Terrara / Veludo Kraft

20632.4916 - Rústico Terrara / Veludo Moca

20632.4917 - Rústico Terrara / Pecan

20632.7014 - Carvalho Nobre/Linho Saara

20632.7017 - Carvalho Nobre/Pecan

20632.7015 - Carvalho Nobre/Veludo Kraft

20632.7016 - Carvalho Nobre/Veludo Moca



Dimensões e Atributos
Largura produto montado 460mm

Altura produto montado 1020mm

Profundidade produto montado 600mm

Peso do produto sem embalagem 17,80 Kg

Material da estrutura MDF e MDP

Acabamento das bordas PVC

Material dos pés MDF de 25mm

Cadeira estofada Sim

Tipo do tecido Suede - (100% Poliester)

Altura do chão até o assento 490mm

Revestimento externo Impressão Ultravioleta (UV) texturizada fosca. 

Possui apoio de braço Não

Densidade da espuma do assento Assento D20 AS/ Encosto D13

Possui sapatas para proteger contra 

umidade do piso
Sim

Sistema de Montagem Parafusos, barras roscadas, porcas cilíndricas, porcas meia-lua, porcas sextavada e cavilhas.

Capacidade
Suporta pessoas de até 100Kg (Assento)

Embalagem
Este móvel chegará em sua casa separado 

em
01 Volume

Peso total do produto com embalagens 19,90 Kg

Volume total de todas as embalagens 0,2098 m³

VOLUME 1

Largura da embalagem 1030 mm

Altura da embalagem 420 mm

Profundidade da embalagem 485 mm

Volume da embalagem 0,2098 m³

Peso da embalagem 19,90 Kg

Códigos EAN

7898688952543 - Demolição/ Linho Saara

7898688952550 - Demolição/ Veludo Kraft

7898688952567 - Demolição/ Veludo Moka

7898688952574 - Demolição/ Pecan

7898688952482 - Rústico Malbec/ Linho Saara

7898688952499 - Rústico Malbec/ Veludo Kraft

7898688952505 - Rústico Malbec/ Veludo Moca

7898688952512 - Rústico Malbec/ Pecan

7898688952604 - Rústico Terrara/ Linho Saara

7898688952611 - Rústico Terrara / Veludo Kraft

7898688952628 - Rústico Terrara / Veludo Moca

7898688952635 - Rústico Terrara / Pecan

7898688959801 - Carvalho Nobre/Linho Saara

7898688959818 - Carvalho Nobre/Pecan

7898688959825 - Carvalho Nobre/Veludo Kraft

7898688959832 - Carvalho Nobre/Veludo Moca



Manutenção e Limpeza
Para manter seu móvel novo por muito mais tempo, evite locais úmidos, mantenha-o distante de líquidos 

e de fontes de calor. Evite a exposição prolongada ao sol. Para limpá-lo com segurança utilize uma flanela 

seca sem produtos abrasivos e nem lustra móveis.

Montagem
Esse produto necessita de montagem, o manual de instruções vai junto com o produto, caso precise de 

uma cópia, acesse o site www.djmoveis.ind.br e entre na seção "SOU LOJISTA" para baixar o manual de 

montagem.

Garantia 03 meses contra defeito de fabricação

Imagens, vídeos e esquemas de 

montagem

Acesse o site www.djmoveis.ind.br e entre na seção "SOU LOJISTA". Lá você baixa sem stress tudo que 

precisa.

Se preferir, você pode incorporar em seu e-commerce os vídeos acessando nosso canal 

www.youtube.com/djmoveis

Informações importantes

Verifique a qualidade de sua parede antes de fixar qualquer móvel nela. As cores do produto podem 

variar de acordo com o seu monitor, a iluminação do ambiente em que você está e até mesmo a sua 

percepção visual. Além da cor pequenos detalhes e acabamentos podem não ficar evidentes na foto, por 

isso as imagens são meramente ilustrativas. Os objetos decorativos que aparecem na foto não 

acompanham o produto.

Fornecedor
DJ Móveis - DJ Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

CNPJ:  85.074.623/0001-61 I.E. 628.04343-80

Rua Juriti Vermelha, 210 a 290, Pq. Industrial V, Arapongas - PR - CEP 86.702-280

Serviço de Atendimento ao 

Cliente
43 / 3172 7777

sac@djmoveis.ind.br

Acesse www.djmoveis.ind.br e obtenha mais informações


