
Coleção Praias do Brasil



Felizes em ter você com a gente !

A HIO é uma marca brasileira que traz para o mercado  

nacional uma nova proposta voltada à criação e confecção  

de soluções que aliam versatilidade, design e muito conforto  

para ambientes externos.

Proporcionamos experiências realmente diferentes, uma vez  

que inovação é o ponto de partida para a criação de todas as  

peças.

Acreditamos também que durabilidade é fundamental.

E tudo isso é possível através de uma tecnologia própria de  

fabricação handmade e matérias primas voltadas para áreas  

externas, aliada a um design inovador e versatilidade única  

devido à leveza e construção daspeças.

Convidamos você a deixar seu móvel tradicional de lado  

e mergulhar nesta nova experiência conosco.

HIO –o prazer de ficar em casa.



COLEÇÃO PRAIAS DO BRASIL
LINHA SOFT BLOCK  

LINHA EASYCARRYING  

LINHA AQUA



LINHA SOFTBLOCK
Peças modulares feitas sob medida em espuma de alta
performance

Tecidos com alta resistência a líquidos combinados com
espuma de alta densidade impermeabilizada.
Suporte em aço inox inox, tudo ideal para áreas externas.



LINHA SOFTBLOCK
Peças modulares feitas sob medida em espuma de alta  
performance. Preço varia de acordo com as medidas,  
consulte-nos

Blocks Ipanema || (diversas formas)
Monte da forma como quiser  
de acordo com a ocasião.

Versátil e minimalista.

Peças com tamanhos e  
formatos sob medida.

Collab com Jetlag Music  
trazendo um novo conceito  
para o mercado –musicdecor.



LINHA SOFTBLOCK
Peças modulares feitas sob medida em espuma de alta
performance



LINHA SOFTBLOCK
Peças em espuma de altaperformance

Chaise Jurerê || 110x180cm

Design moderno e  
minimalista

Ideal para tomar sol de  
uma forma confortável

Apoio removível



LINHA SOFTBLOCK
Peças em espuma de altaperformance

Poltrona Ponta Negra|| 90x90cm

Se adapta perfeitamente ao  
corpo do usuário.
Podendo usar com ou sem  
encosto.

LINHA SOFTBLOCK
Peças em espuma de altaperformance

Poltrona Ponta Negra|| 90x90cm

Se adapta perfeitamente ao  
corpo do usuário.
Podendo usar com ou sem  
encosto.

Apoio removível



LINHA SOFTBLOCK
Peças em espuma de alta performance

Chaise Angra || 200x100cm

Moderna e super
confortável!

Apoio rolinho removível



LINHA SOFTBLOCK
Peças em espuma de altaperformance

Espreguiçadeira Bed Noronha ||180x90cm

Moderna e Versátil

Adaptável para  
uso sentado
ou deitado.



LINHA EASYCARRYING
Peças super confortáveis e muito leves que podem ser
levadas a qualquer lugar

Enchimento com polímero especial, indeformável, muito leve  
e impermeável. Capa removível para lavagem.



LINHA EASYCARRYING
Peças super confortáveis e muito leves que podem ser
levadas a qualquer lugar

Chaise Maragogi || 120x180cm
Para se jogar!

Imponente e muito  
confortável.

Peça longa e larga que  
permite conforto para2  
pessoas.

Pode ser usada sozinha ou  
ser combinada com todosos  
tipos de mobiliário.



LINHA EASYCARRYING
Peças super confortáveis e muito leves que podem ser
levadas a qualquer lugar.

Chaise Atalaia || 110x120cm
Chaise compacta e  
funcional, podendo ser  
usada para sentar ou deitar.

Pode ser acompanhada de  
outras pequenas peças para  
apoio dos pés e um uso  
mais despojado.

Ideal para uma pessoa.



LINHA EASYCARRYING
Peças super confortáveis e muito leves que podem ser
levadas a qualquer lugar.

Chaise São Miguel ||100x100cm  
Apoio Milagres || 100x60cm

Peças combinadas que
promovem um conjunto  
versátil.

Chaise curta eApoio  
multiuso.

Adaptável para usosentado  
ou deitado.

O Apoio Milagres funciona
como mesa, puff ou apoio
para os pés.



LINHA EASYCARRYING
Peças super confortáveis e muito leves que podem ser
levadas a qualquer lugar.

Poltrona Copacabana ||115x115cm

Se adapta  
perfeitamente ao corpo  
do usuário.

Despojada e  
extremamente  
confortável.



LINHA EASYCARRYING
Peças super confortáveis e muito leves que podem ser
levadas a qualquer lugar

Puff Jericoacoara || 120x150cm
O formato piramidal  
promove ergonomia e  
conforto diferenciados.

Peça coringa que combina
com todo tipo de ambiente.



LINHA EASYCARRYING
Peças super confortáveis e muito leves que podem ser
levadas a qualquer lugar

Puff Iracema || 60cmPuff Caiobá || 45x45cm

Puff, banquinho, apoio de pé, mesinha ....  

Chame como quiser.

Caiobá e Iracema são peças de apoio super leves e versáteis



LINHA AQUA
Peças super despojadas fabricadas comtecnologia
voltada ao uso dentro ou fora d’água

Enchimento com polímero impermeável.
Capa removível em tecido com alto grau de repelência a  
líquidos.



LINHA AQUA
Peças super despojadas fabricadas comtecnologia
voltada ao uso dentro ou fora d’água

Poltrona Geribá || 120x120 (poltrona) || 130x190cm (almofadão)

Conforto extremo, dentro ou
fora d’água.

Peça multiuso com 4 formas
de uso (veja aseguir).

Ideal para tomar sol de uma  
forma confortável e divertida.



LINHA AQUA
Peças super despojadas fabricadas comtecnologia
voltada ao uso dentro ou fora d’água

Poltrona Geribá || 120x120 (poltrona) || 130x190cm (almofadão)



LINHA AQUA
Peças super despojadas fabricadas comtecnologia
voltada ao uso dentro ou fora d’água

Almofadão Joaquina || 130 x130cm

Almofadão que é ideal para todos os momentos.

Jogue na água, na grama ou no deck, use como quiser !



LINHA AQUA
Peças super despojadas fabricadas comtecnologia  
voltada ao uso dentroou fora d’água

Almofadão Maracaípe || Sob Medida

Design moderno e  
minimalista

Ideal para se jogar e curtir o  
momento de uma forma  
confortável e divertida.



REAL LIFE
Clicks de clientes
Sinta-se HIO



BLOCKS IPANEMA



CHAISE MARAGOGI



CHAISE ATALAIA



POLTRONA GERIBÁ



ALMOFADÃO JOAQUINA



HIO || AV. EUROPA,421



HIO || D&D SHOPPING



SINTA-SE HIO VOCÊ TAMBÉM

hio_decor

hiodecor.com.br

D&D Shopping

11 96631-8783
11 98950-6111

Av. Europa, 421

11 99996-6566
11 98972-2929


