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Olhando para os desafios da nossa nova realidade, a TRISCA lança um pequeno folheto com diferentes 
soluções para as salas, fomentando o distanciamento necessário no novo normal.

Escola é alegria e é isso mesmo que queremos que as crianças sintam. Com estas novas soluções 
pretende-se que os mais pequenos possam estar na escola ainda com maior segurança.

Para além de novas soluções, apresentamos os produtos de sempre com um design diferente, 
introduzindo múltiplos padrões.  

A possibilidade de imprimir imagens diretamente na tela abre inúmeras formas de personalização 
de produtos, em que a imaginação é o limite.

Levantamos já o véu para o catálogo de 2022 que estamos a preparar, com múltiplas novidades.



ref. 2720
Conjunto composto por banquinho, 12 almofadas e saco de arrumação.
Banquinho ...................... 35 x 25 cm
Almofada ........................ 35 x 5 cm
Saco de arrumação ........ 35 x 62 cm

ref. 2721
Conjunto composto por banquinho, 12 almofadas e saco de arrumação.
Banquinho ...................... 35 x 25 cm
Almofada ........................ 35 x 5 cm
Saco de arrumação ........ 35 x 62 cm

ref. 2722
Conjunto composto por banquinho, 12 almofadas e saco de arrumação.
Banquinho ...................... 35 x 25 cm
Almofada ........................ 35 x 5 cm
Saco de arrumação ........ 35 x 62 cm

Vaquinha de almofadas

Porquinho de almofadas

Guaxinim de almofadas

ALMOFADAS E ASSENTOS



20 cm

ref. 2723
Conjunto composto por banquinho, 12 almofadas e saco de arrumação.
Banquinho ...................... 35 x 35 x 25 cm
Almofada ........................ 35 x 35 x 5 cm
Saco de arrumação ........ 35 x 35 x 62 cm

Conjunto de sofás de braços com mesa

Sofá (assento 20 cm) ......... 55 x 45 x 45 cm
Mesa .............................. 45 x 45 x 25 cm

ref. 3233
Padrão à escolha* e fundo antiderrapante

dos 3 aos 5 anos

Robot de almofadas

*Ver padrões disponíveis na última página



10 cm

dos 3 aos 5 anos

Com fundo antiderrapante
58 x 45 x 55 cm (assento 10 cm) .............. ref. 1614

*Ver padrões disponíveis na última página

55 x 45 x 45 cm (assento 20 cm) .................. ref. 3234
Padrão à escolha* e fundo antiderrapante Padrão à escolha* e fundo antiderrapante

45 x 45 x 25 cm ............................... ref. 3235

Com fundo antiderrapante
40 x 45 x 45 cm (assento 10 cm) ................ ref. 1613

Assento baixo para adulto

Sofá de braços decorado Quadrado decorado

Assento baixo para criança dos 3 aos 5 anos



60 x 60 x 30 cm ............. ref. 1843 A

120 x 120 x 30 cm .......... ref. 1843 1

120 x 120 x 30 cm .......... ref. 1843 2

180 x 120 x 37 cm ..........  ref. 1843 3

Composto por:
4x ref. 1843 A
e tiras de velcro para união

Composto por:
3x ref. 1843 A;
1x ref. 1843 C;
e tiras de velcro para união

Composto por:
4x ref. 1843 A;
1x ref. 1843 B;
1x ref. 1843 C
e tiras de velcro para união

60 x 60 x 37 cm ............ ref. 1843 B 60 x 60 x 5 cm .............. ref. 1843 C

Assento baixo de canto
para parque

Parque 1

Parque 2

Parque 3

Assento baixo com costas
para parque

Tapete para parque

PARQUES MULTIFORMA
dos 3 aos 5 anos



Sistema de união por velcros
e fundo antiderrapante

240 x 120 x 37 cm ..........  ref. 1843 4

180 x 180 x 37 cm ..........  ref. 1843 5

180 x 180 x 37 cm ..........  ref. 1843 6

Composto por:
2x ref. 1843 A;
2x ref. 1843 B;
4x ref. 1843 C
e tiras de velcro para união

Composto por:
4x ref. 1843 A;
3x ref. 1843 B;
2x ref. 1843 C
e tiras de velcro para união

Composto por:
3x ref. 1843 A;
4x ref. 1843 B;
2x ref. 1843 C
e tiras de velcro para união

Parque 4

Parque 5

Parque 6



C
or
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idas por velcro de alta resistência 

ref. 7000
Tapete .................. 200 x 200 x 3 cm
Casa .................... 120 x 120 x 165 cm

Casa do campo com cortinas e tapete

CASA DO CAMPO

Un
iõe

s c

om velcro de alta resistência de 5 cm



150 x 100 x 2 cm .......................... ref. 250

130 x 130 x 3 cm ......................... ref. 166
150 x 150 x 3 cm ......................... ref. 167
200 x 200 x 3 cm ......................... ref. 168

150 x 100 x 2 cm .......................... ref. 251

150 x 100 x 2 cm .......................... ref. 252

Pista Safari

Tapete Animais Polares

Pista no Gelo

Pista Era Pré-histórica

TAPETES

Impressão
digital

Impressão
digital

Impressão
digital



55 x 45 cm ................................... ref. 299

58 x 43 x 15 cm ................................... ref. 2808
Padrão à escolha*

Padrão à escolha*

Padrão à escolha*

90 x 20 cm ................................... ref. 334
65 x 15 cm ................................... ref. 335

Almofada ferradura decorada

Encaixe em U com fundo decorado

Ninho decorado

CRECHE

*Ver padrões disponíveis na última página



64 cm
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3 cm

Padrão à escolha*

64 x 60 x 40 cm ............................ ref. 3244

120 x 60 x 25 cm ................................... ref. 3245

Padrão à escolha*

70 x 50 cm ................................... ref. 951
80 x 50 cm ................................... ref. 955

Contorno curvo de catre

Berço decorado

Colchão muda fraldas decorado

*Ver padrões disponíveis na última página

Colchão incluído



Padrão 1

Padrão 3

Padrão 2

Padrão 4

Veja os padrões disponíveis em
https://trisca.pt/padroes/

ou através do código QR.
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PADRÕES DISPONÍVEIS


