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Linha Aqua

A Nova Linha Aqua 2022 foi concebida para os apaixonados
pelo sol. São peças inéditas com design contemporâneo,
exclusivo, que proporcionam, de fato, conforto dentro ou
fora da água aliados à segurança e qualidade que só a HIO
oferece a você.

A HIO é uma boutique de 
móveis outdoor concebidos 
para proporcionar emoções e 
momentos diferentes para você 
e sua família. 
Todas as peças, de design au-
toral, são cuidadosamente pen-
sadas e confeccionadas pelo 
nosso ateliê, com todos os teci-
dos vindos da Europa, garantin-
do assim o que há de melhor e 
de mais autêntico em termos 
de modernidade, sofisticação, 
ergonomia e qualidade no mer-
cado nacional. 



PORQUE A HIO É A MELHOR OPÇÃO PARA VOCÊ

Temos mais de 4.000 clientes satisfeitos e 9.000 peças 
vendidas sem nenhuma reclamação no site Reclame Aqui.

Estamos presentes em mais de 1.200 ambientes projetados 
por arquitetos e paisagistas.

Lançamos em primeira mão modelos inéditos e autorais 
que inspiram novas marcas no mercado de móveis outdoor.

Oferecemos 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação 
e até 3 anos de garantia contra desbotamento. 

Trabalhamos somente com tecidos fabricados na Turquia, 
Alemanha e Espanha e nossas peças são 100% produzidas 
em atelier próprio.

Estamos presentes em grandes eventos no âmbito nacional 
como Casacor SP, Casacor RJ, Casacor DF, BBB21 e BBB22 
entre outros.

Nossas lojas estão localizadas no D&D Shopping e Avenida 
Europa em São Paulo, Casa Shopping no Rio de Janeiro e 
em Brasília. 



A Geribá fala por si. Conforto extremo,

dentro e fora da água, além de trazer

versatilidade com dois modos de usar,

poltrona e almofadão.

Geribá

Poltrona Geribá001

120x120cm (formato poltrona)

130x190cm (formato almofadão)

De: R$ 3.290,00 (cor única)

Por: R$2.960,00

De: R$ 3.690,00 (bicolor)

Por: R$ 3.360,00 





R$ 4.990,00

130x145cm (formato poltrona)

Conforto extremo, para uma ou

duas pessoas dentro ou fora da água.

Peça versátil com duas formas de uso,

sentado ou deitado ao soltar suas

alças.

Chaise Itacaré 002





R$ 6.990,00

Imponente e muito confortável para

duas pessoas. Podendo ser utilizada

dentro ou fora da água e combinando

com outros tipos de mobília.

Chaise Maragogi003

120x180cm





Rede em tricô naútico de extremo

conforto. A rede flutuante arraial se molda

ao corpo dentro da água, proporcionando

uma experiência super relaxante 

e refrescante em dias de sol.

Rede Flutuante Arraial 004

P. 85x165cm

M.96x185cm

G. 125x205cm

Travesseiro 

R$ 3.790,00

R$ 4.190,00

R$ 4.630,00

R$ 950,00





R$ 3.990,00

Tão confortável quanto passar dias

relaxantes na Ilhabela. Essa peça

torna sua experiência dentro ou

fora da piscina mais divertida e

agradável.

Puff Ilhabela005

150x150cm





R$ 3.990,00

O formato piramidal promove

ergonomia e conforto dentro e

fora da água.

Peça coringa que combina com

todo tipo de ambiente.

Puff Cumbuco 006

130x180cm





Tecidos de Acrílico

Corcega DK Beige Xenon Tangerine

Xenon BeigeXenon Bottle GreenXenon Blue

Corcega Navy

Tecidos de Polipropileno

Azul Marinho Bege Claro Cinza Claro

Cinza Mescla Laranja

Café Marfim Ferrugem

Verde Musgo

Nosso acervo de cores



Tecidos de Poliéster

Nosso acervo de cores

Tecidos de Poliéster

O’Crunch Gold O’Knobbly Taupe O’Knobbly Whitelinen

O’Shuttle Sisal



Clique abaixo para ver o vídeo das peças da linha aqua.

Fale com um de nossos consultores

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511992980626&text=Ol%C3%A1%2C%20vi%20o%20cat%C3%A1logo%20da%20Linha%20Aqua%20e%20quero%20saber%20mais.
https://youtu.be/2DMrIEPy9i4

