


HIO: UM ESTILO DE VIDA QUE VEIO PARA FICAR

Deixe-se seduzir pelo requinte dos materiais e pelo estilo 
sofisticado de uma coleção inovadora de puffs, chaises e 
poltronas. HIO é uma experiência única e sensorial que 

proporciona a você versatilidade, design e muito conforto. 

 Pausar.
Sentir, respirar e elevar.



Linha Acqua

Chaises e Poltronas

Puffs e Apoios

 

ALMOFADÃO JOAQUINA

PUFF GERIBÁ  

PUFF PIPA 

PUFF CAIOBÁ 

PUFF IRACEMA 

PUFF ENSEADA  

PUFF JERICOACOARA 

POLTRONA COPACABANA 

CAMA MARESIAS 

CHAISE ATALAIA 

CHAISE LONG MARAGOGI



Produto robusto e versátil de 4 posições diferentes, com sistema de regulagem para o encosto através de alças. 
Permite ser usado dentro da água tornando sua experiência de tomar sol muito mais confortável do que em bóias 
comuns.

As capas coloridas são removíveis. Podem ser adquiridas separadamente tornando possível variar as cores do seu 
ambiente sempre que você desejar.

Capas by Quaker Decor e aprovadas para áreas externas, com resistência aos raios solares de até 2 anos em 
exposição direta. O forro com tecnologia impermeabilizante evita de maneir substancial a penetração de água na 
peça. Caso isso aconteça, e a tela presente na base do produto  possibilita o escoamento da água, evita mofo e 
bolor no interior da peça e aumenta a durabilidade da mesma quando em atrito com solo. A Tecnologia do recheio 
de pérolas de poliestireno oferece uma excepcional comodidade e ergonomia aperfeiçoando assim a peça para o 
conforto e o corpo de cada pessoa.

Todos os componentes são hipoalergênicos, atóxicos e antiácaros.

INFORMAÇÕES TECNICAS

L 110.00 P 100.00 H 65.00 CM
P 5KG

Tecido capa: 100% Poliéster Quaker Decor SunProof   
Forro: 100% Outliner impermeável 
Enchimento: 100% Pérolas de Poliestireno 
Zíper: YKK Acrílico
Acessórios: Alça de corda náutica e ilhós de aço 
inoxidável 

 

 

Linha Acqua

PUFF GERIBÁ  





PUFF GERIBÁ  
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NAVY CORAL REDCACTUSACQUACINZAMARMORELINEN MIX DARK GREY CAPTAINS BLUEBLACKWHITE LINEN GOLD



As capas coloridas são removíveis. Podem ser adquiridas separadamente tornando possível variar as cores do seu 
ambiente sempre que você desejar.

Capas by Quaker Decor e aprovadas para áreas externas, com resistência aos raios solares de até 2 anos em 
exposição direta. O forro com tecnologia impermeabilizante evita de maneir substancial a penetração de água na 
peça. Caso isso aconteça, e a tela presente na base do produto  possibilita o escoamento da água, evita mofo e 
bolor no interior da peça e aumenta a durabilidade da mesma quando em atrito com solo. A Tecnologia do recheio 
de pérolas de poliestireno oferece uma excepcional comodidade e ergonomia aperfeiçoando assim a peça para o 
conforto e o corpo de cada pessoa.

Todos os componentes são hipoalergênicos, atóxicos e antiácaros.

 

INFORMAÇÕES TECNICAS

L 105.00 P 130.00 H 30.00 CM
P 3KG

Tecido capa: 100% Poliéster Quaker Decor SunProof   
Forro: 100% Outliner impermeável 
Enchimento: 100% Pérolas de Poliestireno 
Zíper: YKK Acrílico
Acessórios: Alça de corda náutica e ilhós de aço 
inoxidável 

 

 

Linha Acqua

ALMOFADÃO JOAQUINA
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ALMOFADÃO JOAQUINA



INFORMAÇÕES TECNICAS

L 110.00 P 100.00 H 65.00 CM
P 5KG

Tecido capa: 100% Poliéster Quaker Decor SunProof   
Forro: 100% Outliner impermeável 
Enchimento: 100% Pérolas de Poliestireno 
Zíper: YKK Acrílico
Acessórios: Alça de corda náutica e ilhós de aço 
inoxidável 

 

 

NAVY CORAL REDCACTUSACQUACINZAMARMORELINEN MIX DARK GREY CAPTAINS BLUEBLACKWHITE LINEN GOLD



CHAISE LONG MARAGOGI
Peça sofisitcada e de grande porte, idealizada para o uso de até duas pessoas simultaneamente.
Ideal para tomar sol ou para momentos de descontração e descanso à beira da piscina.As capas coloridas são 
removíveis. Podem ser adquiridas separadamente tornando possível variar as cores do seu ambiente sempre que 
você desejar.

Capas by Quaker Decor e aprovadas para áreas externas, com resistência aos raios solares de até 2 anos em 
exposição direta. O forro com tecnologia impermeabilizante evita de maneir substancial a penetração de água na 
peça. Caso isso aconteça, e a tela presente na base do produto  possibilita o escoamento da água, evita mofo e 
bolor no interior da peça e aumenta a durabilidade da mesma quando em atrito com solo. A Tecnologia do recheio 
de pérolas de poliestireno oferece uma excepcional comodidade e ergonomia aperfeiçoando assim a peça para o 
conforto e o corpo de cada pessoa.

Todos os componentes são hipoalergênicos, atóxicos e antiácaros.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

L 120.00 P 180.00 H 45.00/80.00 CM
P14KG

Tecido capa: 100% Poliéster Quaker Decor SunProof   
Forro: 100% Outliner impermeável 
Enchimento: 100% Pérolas de Poliestireno  
Zíper: YKK Acrílico
Base: Tela Outdoor Resistant 
Acessórios: Alça de corda náutica e ilhós de aço inoxidável 

 



LI
N

EN
 M

IX
BL

A
C

K

N
A

VY

CHAISE LONG MARAGOGI



NAVY CORAL REDCACTUSACQUACINZAMARMORELINEN MIX DARK GREY CAPTAINS BLUEBLACKWHITE LINEN GOLD



Peça de médio porte idealizada para tomar sol ou para momentos de descontração e descanso à beira da piscina.

As capas coloridas são removíveis. Podem ser adquiridas separadamente tornando possível variar as cores do seu 
ambiente sempre que você desejar.

Capas by Quaker Decor e aprovadas para áreas externas, com resistência aos raios solares de até 2 anos em 
exposição direta. O forro com tecnologia impermeabilizante evita de maneir substancial a penetração de água na 
peça. Caso isso aconteça, e a tela presente na base do produto  possibilita o escoamento da água, evita mofo e 
bolor no interior da peça e aumenta a durabilidade da mesma quando em atrito com solo. A Tecnologia do recheio 
de pérolas de poliestireno oferece uma excepcional comodidade e ergonomia aperfeiçoando assim a peça para o 
conforto e o corpo de cada pessoa.

Todos os componentes são hipoalergênicos, atóxicos e antiácaros.

INFORMAÇÕES TECNICAS

L 110.00 P 120.00 H 35.00/70.00 CM
P 9KG

Tecido capa: 100% Poliéster Quaker Decor SunProof   
Forro: 100% Outliner impermeável 
Enchimento: 100% Pérolas de Poliestireno 
Zíper: YKK Acrílico
Base: Tela Outdoor Resistant 
Acessórios: Alça de corda náutica e ilhós de aço 
inoxidável 

 

CHAISE ATALAIA 
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CHAISE ATALAIA 



NAVY CORAL REDCACTUSACQUACINZAMARMORELINEN MIX DARK GREY CAPTAINS BLUEBLACKWHITE LINEN GOLD



Peça reta e minimalista com extremo conforto, ideal para tomar sol ou para reuniões em volta da piscina. Pode ser 
composta por almofadas, deixando-a mais confortável e convidativa.

As capas coloridas são removíveis. Podem ser adquiridas separadamente tornando possível variar as cores do seu 
ambiente sempre que você desejar.

Capas by Quaker Decor e aprovadas para áreas externas, com resistência aos raios solares de até 2 anos em 
exposição direta. O forro com tecnologia impermeabilizante evita de maneir substancial a penetração de água na 
peça. Caso isso aconteça, e a tela presente na base do produto  possibilita o escoamento da água, evita mofo e 
bolor no interior da peça e aumenta a durabilidade da mesma quando em atrito com solo. A Tecnologia do recheio 
de pérolas de poliestireno oferece uma excepcional comodidade e ergonomia aperfeiçoando assim a peça para o 
conforto e o corpo de cada pessoa.

Todos os componentes são hipoalergênicos, atóxicos e antiácaros.

INFORMAÇÕES TECNICAS

L 100.00 P 165.00 H 40.00 CM
P 9KG

Tecido capa: 100% Poliéster Quaker Decor SunProof   
Forro: 100% Outliner impermeável 
Enchimento: 100% Pérolas de Poliestireno 
Zíper: YKK Acrílico
Base: Tela Outdoor Resistant 
Acessórios: Alça de corda náutica e ilhós de aço 
inoxidável 

 



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

L 120.00 P 180.00 H 45.00/80.00 CM
P14KG

Tecido capa: 100% Poliéster Quaker Decor SunProof   
Forro: 100% Outliner impermeável 
Enchimento: 100% Pérolas de Poliestireno  
Zíper: YKK Acrílico
Base: Tela Outdoor Resistant 
Acessórios: Alça de corda náutica e ilhós de aço inoxidável 
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NAVY CORAL REDCACTUSACQUACINZAMARMORELINEN MIX DARK GREY CAPTAINS BLUEBLACKWHITE LINEN GOLD



Poltrona robusta com design despojado e que proporciona extremo conforto, considerada ideal para tomar sol ou 
para encontros informais na praia ou em volta da piscina.

As capas coloridas são removíveis. Podem ser adquiridas separadamente tornando possível variar as cores do seu 
ambiente sempre que você desejar.

Capas by Quaker Decor e aprovadas para áreas externas, com resistência aos raios solares de até 2 anos em 
exposição direta. O forro com tecnologia impermeabilizante evita de maneir substancial a penetração de água na 
peça. Caso isso aconteça, e a tela presente na base do produto  possibilita o escoamento da água, evita mofo e 
bolor no interior da peça e aumenta a durabilidade da mesma quando em atrito com solo. A Tecnologia do recheio 
de pérolas de poliestireno oferece uma excepcional comodidade e ergonomia aperfeiçoando assim a peça para o 
conforto e o corpo de cada pessoa.

Todos os componentes são hipoalergênicos, atóxicos e antiácaros.

INFORMAÇÕES TECNICAS

L 105.00 P 140.00 H 40.00/80.00 CM
P 6KG

Tecido capa: 100% Poliéster Quaker Decor SunProof   
Forro: 100% Outliner impermeável 
Enchimento: 100% Pérolas de Poliestireno 
Zíper: YKK Acrílico
Base: Tela Outdoor Resistant 
Acessórios: Alça de corda náutica e ilhós de aço 
inoxidável 
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NAVY CORAL REDCACTUSACQUACINZAMARMORELINEN MIX DARK GREY CAPTAINS BLUEBLACKWHITE LINEN GOLD



Peça em formato piramidal que proporciona uma postura mais ereta e estruturada, adequada assim para tomar sol 
ou para encontros informais na praia ou em volta da piscina.

As capas coloridas são removíveis. Podem ser adquiridas separadamente tornando possível variar as cores do seu 
ambiente sempre que você desejar.

Capas by Quaker Decor e aprovadas para áreas externas, com resistência aos raios solares de até 2 anos em 
exposição direta. O forro com tecnologia impermeabilizante evita de maneir substancial a penetração de água na 
peça. Caso isso aconteça, e a tela presente na base do produto  possibilita o escoamento da água, evita mofo e 
bolor no interior da peça e aumenta a durabilidade da mesma quando em atrito com solo. A Tecnologia do recheio 
de pérolas de poliestireno oferece uma excepcional comodidade e ergonomia aperfeiçoando assim a peça para o 
conforto e o corpo de cada pessoa.

Todos os componentes são hipoalergênicos, atóxicos e antiácaros.

INFORMAÇÕES TECNICAS

L 110.00 P 130.00 H 80.00 CM
P 4KG

Tecido capa: 100% Poliéster Quaker Decor SunProof   
Forro: 100% Outliner impermeável 
Enchimento: 100% Pérolas de Poliestireno 
Zíper: YKK Acrílico
Acessórios: Alça de corda náutica e ilhós de aço 
inoxidável 

 

 

PUFF JERICOACOARA 

Puffs e Apoios
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NAVY CORAL REDCACTUSACQUACINZAMARMORELINEN MIX DARK GREY CAPTAINS BLUEBLACKWHITE LINEN GOLD



Peça versátil e compacta em formato retangular. Ideal para uso de duas pessoas sentadas, apoio de pés ou como 
mesinha de apoio.

As capas coloridas são removíveis. Podem ser adquiridas separadamente tornando possível variar as cores do seu 
ambiente sempre que você desejar.

Capas by Quaker Decor e aprovadas para áreas externas, com resistência aos raios solares de até 2 anos em 
exposição direta. O forro com tecnologia impermeabilizante evita de maneir substancial a penetração de água na 
peça. Caso isso aconteça, e a tela presente na base do produto  possibilita o escoamento da água, evita mofo e 
bolor no interior da peça e aumenta a durabilidade da mesma quando em atrito com solo. A Tecnologia do recheio 
de pérolas de poliestireno oferece uma excepcional comodidade e ergonomia aperfeiçoando assim a peça para o 
conforto e o corpo de cada pessoa.

Todos os componentes são hipoalergênicos, atóxicos e antiácaros.

INFORMAÇÕES TECNICAS

L 70.00 P 40.00 H 45.00 CM
P 2KG

Tecido capa: 100% Poliéster Quaker Decor SunProof   
Forro: 100% Outliner impermeável 
Enchimento: 100% Pérolas de Poliestireno 
Zíper: YKK Acrílico
Base: Tela Outdoor Resistant 
Acessórios: Alça de corda náutica e ilhós de aço 
inoxidável 

 

Puffs e Apoios

PUFF ENSEADA  
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NAVY CORAL REDCACTUSACQUACINZAMARMORELINEN MIX DARK GREY CAPTAINS BLUEBLACKWHITE LINEN GOLD



Peça versátil e compacta em formato circular. Ideal para uso de uma pessoa sentada, apoio de pés ou como 
mesinha de apoio.

As capas coloridas são removíveis. Podem ser adquiridas separadamente tornando possível variar as cores do seu 
ambiente sempre que você desejar.

Capas by Quaker Decor e aprovadas para áreas externas, com resistência aos raios solares de até 2 anos em 
exposição direta. O forro com tecnologia impermeabilizante evita de maneir substancial a penetração de água na 
peça. Caso isso aconteça, e a tela presente na base do produto  possibilita o escoamento da água, evita mofo e 
bolor no interior da peça e aumenta a durabilidade da mesma quando em atrito com solo. A Tecnologia do recheio 
de pérolas de poliestireno oferece uma excepcional comodidade e ergonomia aperfeiçoando assim a peça para o 
conforto e o corpo de cada pessoa.

Todos os componentes são hipoalergênicos, atóxicos e antiácaros.

INFORMAÇÕES TECNICAS

L 60.00 P 60.00 H 40.00 CM
P 2KG

Tecido capa: 100% Poliéster Quaker Decor SunProof   
Forro: 100% Outliner impermeável 
Enchimento: 100% Pérolas de Poliestireno 
Zíper: YKK Acrílico
Base: Tela Outdoor Resistant 
Acessórios: Alça de corda náutica e ilhós de aço 
inoxidável 

 

Puffs e Apoios

PUFF IRACEMA 



INFORMAÇÕES TECNICAS

L 110.00 P 130.00 H 80.00 CM
P 4KG

Tecido capa: 100% Poliéster Quaker Decor SunProof   
Forro: 100% Outliner impermeável 
Enchimento: 100% Pérolas de Poliestireno 
Zíper: YKK Acrílico
Acessórios: Alça de corda náutica e ilhós de aço 
inoxidável 

 

 

PUFF IRACEMA 
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NAVY CORAL REDCACTUSACQUACINZAMARMORELINEN MIX DARK GREY CAPTAINS BLUEBLACKWHITE LINEN GOLD



Peça versátil e compacta em formato quadrado. Ideal para uso de uma pessoa sentada, apoio de pés ou como 
mesinha de apoio. 

As capas coloridas são removíveis. Podem ser adquiridas separadamente tornando possível variar as cores do seu 
ambiente sempre que você desejar.

Capas by Quaker Decor e aprovadas para áreas externas, com resistência aos raios solares de até 2 anos em 
exposição direta. O forro com tecnologia impermeabilizante evita de maneir substancial a penetração de água na 
peça. Caso isso aconteça, e a tela presente na base do produto  possibilita o escoamento da água, evita mofo e 
bolor no interior da peça e aumenta a durabilidade da mesma quando em atrito com solo. A Tecnologia do recheio 
de pérolas de poliestireno oferece uma excepcional comodidade e ergonomia aperfeiçoando assim a peça para o 
conforto e o corpo de cada pessoa.

Todos os componentes são hipoalergênicos, atóxicos e antiácaros.

INFORMAÇÕES TECNICAS

L 45.00 P 45.00 H 40.00 CM
P 2KG

Tecido capa: 100% Poliéster Quaker Decor SunProof   
Forro: 100% Outliner impermeável 
Enchimento: 100% Pérolas de Poliestireno 
Zíper: YKK Acrílico
Base: Tela Outdoor Resistant 
Acessórios: Alça de corda náutica e ilhós de aço 
inoxidável 

 

Puffs e Apoios

PUFF CAIOBÁ 
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PUFF CAIOBÁ 



NAVY CORAL REDCACTUSACQUACINZAMARMORELINEN MIX DARK GREY CAPTAINS BLUEBLACKWHITE LINEN GOLD



Peça versátil e compacta em formato hexagonal. Ideal para uso de até duas pessoas sentadas, apoio de pés ou 
como mesinha de apoio.

 As capas coloridas são removíveis. Podem ser adquiridas separadamente tornando possível variar as cores do seu 
ambiente sempre que você desejar.

Capas by Quaker Decor e aprovadas para áreas externas, com resistência aos raios solares de até 2 anos em 
exposição direta. O forro com tecnologia impermeabilizante evita de maneir substancial a penetração de água na 
peça. Caso isso aconteça, e a tela presente na base do produto  possibilita o escoamento da água, evita mofo e 
bolor no interior da peça e aumenta a durabilidade da mesma quando em atrito com solo. A Tecnologia do recheio 
de pérolas de poliestireno oferece uma excepcional comodidade e ergonomia aperfeiçoando assim a peça para o 
conforto e o corpo de cada pessoa.

Todos os componentes são hipoalergênicos, atóxicos e antiácaros.

INFORMAÇÕES TECNICAS

L 75.00 P 75.00 H 40.00 CM
P 2KG

Tecido capa: 100% Poliéster Quaker Decor SunProof   
Forro: 100% Outliner impermeável 
Enchimento: 100% Pérolas de Poliestireno 
Zíper: YKK Acrílico
Base: Tela Outdoor Resistant 
Acessórios: Alça de corda náutica e ilhós de aço 
inoxidável 

 

 

Puffs e Apoios

PUFF PIPA 



INFORMAÇÕES TECNICAS

L 60.00 P 60.00 H 40.00 CM
P 2KG

Tecido capa: 100% Poliéster Quaker Decor SunProof   
Forro: 100% Outliner impermeável 
Enchimento: 100% Pérolas de Poliestireno 
Zíper: YKK Acrílico
Base: Tela Outdoor Resistant 
Acessórios: Alça de corda náutica e ilhós de aço 
inoxidável 
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NAVY CORAL REDCACTUSACQUACINZAMARMORELINEN MIX DARK GREY CAPTAINS BLUEBLACKWHITE LINEN GOLD



PUFF JOAQUINA 

 +55 11 9 8334 6566
contato@hiodecor.com.br 

www.hiodecor.com.br


