
MOBILIÁRIO
SOB MEDIDA
TRAD I ÇÃO ,  QUAL I DADE ,  PONTUA L I DADE

E  RESPE I TO  COM  VOCÊ .



Sobre a
Elo Mobiliários

A ELO MOBILIÁRIOS surgiu com o intuito de inovar no mercado
mobiliário com materiais de alto padrão e atendimento personalizado
para cada cliente.

 

O nome surgiu através de um projeto desenvolvido pela fábrica para
que tivéssemos acesso direto com o cliente, um ELO entre a produção
e o consumidor final sem intermediário.

 

Nosso atendimento é personalizado do início ao fim fazendo com que
nossos profissionais consigam aproveitar todo o espaço idealizado por
você.

 

Seguimos rigorosamente todas as etapas e prazos pré-determinados
informado em nosso contrato de venda e caso haja atraso na
conclusão final do projeto, devolvemos à você 20% do valor pago a
título de multa.

A produção dos nossos mobiliários está localizada na cidade de
Camaquã, no Rio Grande do Sul com maquinários modernos de
tecnologia italiana e alemã proporcionando total perfeição e
qualidade.

 

A matéria prima utilizada na fabricação dos mobiliários possui
certificação FCS e são extraídas de florestas com manejo controlado.

As chapas usadas têm substâncias antibacterianas que combatem
micro organismos facilitando a higienização e maior durabilidade do
seu mobiliário.



Um espaço para relaxar no final do seu dia
onde a mistura de móveis e acessórios
consegue deixar seu ambiente amplo e
confortável.

Home Theater







Toda a variedade de móveis e acessórios
fazendo com que seu ambiente fique mais
funcional e acessível para seu trabalho.

Escritório











Banheiros
 Seu ambiente pode ficar ainda mais
aconchegante e relaxante quando é feito sob
medida trazendo amplitude ao seu ambiente.







Toda a funcionalidade e espaço que você procura
sob medida. Temos uma ampla variedade de
padrões e acessórios fazendo com o que o seu
momento de descanso fique ainda melhor.

Armários 
& Closets
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Cozinhas
Além das refeições, a cozinha é
um espaço onde conseguimos
unir família e amigos para um
momento mais descontraído.











Rua Teodoro Sampaio, 1336 - Pinheiros
(11) 3815-7022 | (11) 99912-2323
contato@elomobiliarios.com.br

www.elomobiliarios.com.br
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