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Projetado para ser destaque em ambientes de recepção e salas de espera, o Sofá Sublime 

surge como a mais nova peça do portfólio de produtos da Plaxmetal. Com opções individual 

ou conjugado de até quatro lugares, o Sublime possui em seu DNA a versatilidade aliada a uma 

boa dose de elegância, especialmente pela sua capacidade de atender diferentes propostas. A 

inspiração para este lançamento foi na Escola de Design Bauhaus, onde se buscou linhas mais 

simples e formas geométricas básicas, otimizando assim, a função do produto. Isso signifi ca 

maior conforto ao usuário e um design fi nal leve e agradável. 

Em ambas versões, o usuário poderá optar pela estrutura cromada ou preta, adequando as-

sim o sofá à sua necessidade arquitetônica. Não podemos esquecer da espuma utilizada, ela foi 

cuidadosamente escolhida para oferecer maciez e conforto, permitindo assim um momento de 

relaxamento enquanto o usuário utiliza o produto.  

Os revestimentos também possuem variações para melhor atender as necessidades dos usu-

ários e também a proposta do ambiente onde ele estará inserido. Por isso o Sofá Sublime traz 

opções em Poliéster, Facto Dunas ou Couro Eco. É possível também optar por um modelo com 

ou sem braço, adequando assim a necessidade de utilização com a arquitetura do espaço. 

A Plaxmetal foi além neste lançamento e por isso pensou também em um opcional que per-

mite agregar ainda mais valor a este produto: a mesa decorativa que vem acompanhada de vidro 

temperado translúcido bisotê com duas opções de tamanho: 70 x 70 cm e o modelo retangular 

medindo 70 x 110 cm. A combinação destes dois produtos especialmente em áreas de recep-

ção, com certeza oferecerá um ar de modernidade e conforto.

Versatilidade
em seu DNA.
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Perfeito para ambientes de recepção, a versão indi-

vidual do Sofá Sublime aposta em um design moderno 

com curvas leves que favorecem o conforto juntamen-

te com suas diversas opções de cores que permitem 

o encaixe perfeito com a proposta do ambiente. Essa 

variedade de tons do produto, combinada com suas 

curvas inovadoras faz com que a versão individual 

do Sublime seja um item indispensável para espaços 

desta natureza, sejam eles ambientes mais sóbrios ou 

áreas com propostas mais vibrantes.

Uma proposta estrategicamente pensada 

para atender salas de espera ou ambientes com 

um maior volume de pessoas. Esta foi a ideia que 

a Plaxmetal desenvolveu para o Sofá Sublime 

conjugado de 2 a 4 lugares. O grande diferen-

cial em ambientes assim certamente será o ar de 

modernidade que o produto consegue oferecer, 

inspirando assim o conforto e o bem-estar. 

Um desafi o a mais para a Plaxmetal foi de-

senvolver o Sofá Sublime na versão conjugada 

I N D I V I D U A L
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oferecendo o mesmo conforto percebido no 

modelo individual. Para isso a marca apostou 

não apenas no design, mas nas combinações 

de materiais, estrutura e conceito, tendo como 

foco o usuário fi nal. Toda essa união de elemen-

tos culmina em um conforto extra o que coloca 

o Sofá Sublime como uma excelente opção para 

compor as mais diferentes propostas de am-

bientes.
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D I M E N S Õ E S

O P C I O N A I S

Largura entre 
os braços

Profundidade 
do assento

Altura do apoio 
de braço

Altura total

Altura do assento

B

D

F

Largura totalA

C

E

770 mm

688 mm

215 mm

663 mm

799 mm

426 mm

 

T11
Preto

Poliéster

Couro Eco

Facto Dunas

O material impresso não garante fi delidade de cor. Verifi que amostras 
físicas junto aos nossos revendedores e/ou representantes.

T19
Preto

T01
Branco

T16
Lar.

T32
Azul

T05
Preto

T42
Verde

T12
Azul

T20
Marrom

T02
Cinza

T17
Verm.

T33
Verm.

T06
Grafi te

T56
Verde

T13
Azul

T21
Bege

T03
Azul

T18
Azul

T46
Cinza

T07
Vinho

T57
Cinza

T15
Verm.

T22
Café

T04
Marrom

T37
Lar.

T49
Cinza

R E V E S T I M E N T O S

Estrutura
Preta ou cromada

Mesa - vendida separadamente
Estrutura preta ou cromada com tampo de vidro temperado 
translúcido bisotê de 8 mm.

Observações:
Peças injetadas na cor preta;

Braço
Preto ou cromado

30,5 cm

70 cm
110 cm

70 cm

70 cm

30,5 cm

C

D
E

F

A

B

2580 mm - 4 lugares

1980 mm - 3 lugares

1380 mm - 2 lugares



U M A  P A I X Ã O 
Q U E  N O S  M O V E

São mais de 30 anos dedicados exclusivamente à soluções em ca-
deiras corporativas e móveis escolares. Do distante ano de 1986 até os 
dias atuais, muita coisa mudou. A sociedade mudou seus conceitos e 
nos próximos cinco anos as necessidades e os desejos das pessoas vão 
mudar mais rapidamente do que nas últimas três décadas. 

A Plaxmetal sabe disso e por isso investiu em um moderno parque 
fabril com mais de 80 mil metros quadrados no município de Erechim, 
Norte do Estado do Rio Grande do Sul. Um local estratégico para en-
contrar mão de obra qualificada e criativa além de ter acesso aos mais 
modernos equipamentos e tecnologias que produzem cadeiras para 
colaboradores e empresários utilizarem no mundo todo. 

Por isso, a Plaxmetal aposta nas mais inovadoras tendências do de-
sign mundial para criar suas cadeiras. Mais do que linhas modernas, 
na Plaxmetal nossa preocupação em entregar produtos com qualida-
de superior começa desde a concepção de novos projetos, passa pelas 
equipes de desenvolvimento, de detalhamento de espumas e costuras 
até chegar na produção final. Um longo caminho envolvendo centenas 
de pessoas com um só objetivo: transformar a paixão por cadeiras em 
um produto ergonômico e inovador.  

Mas o mais importante para nós vai além do bom gosto criativo. 
Nosso compromisso é com o conforto, a segurança e o bem-estar de 
nossos clientes. Nada disso teria sentido para nossa empresa se nos-
sos produtos não fossem certificados pelas mais importantes normas 
técnicas e ergonômicas do mercado como a NR 17 e ABNT NBR 13962, 
além das certificações IS0 9001, ISO 14001 e do nosso compromisso 
com o meio ambiente.

Quando criamos nossos produtos, consideramos muitas situações, 
mas uma das principais são as longas jornadas que muitos colabora-
dores das mais diferentes empresas no mundo inteiro cumprem diaria-
mente. Cabe a nós a importante missão de transformar essa extensa 
jornada de trabalho em uma tarefa prazerosa e confortável. Para isso 
ocorrer, nossos produtos, além de design, ergonomia e tecnologia, ne-
cessitam de um ingrediente especial chamado paixão! Pois nós temos 
sim, paixão em tudo o que fazemos!
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