


Somos a loja infantil referência quando se 
pensa em curadoria autêntica, qualidade e 
boa variedade de acessórios decorativos. Mais 
do que uma charmosa casa de vila, aqui den-
tro você encontra um espaço (muito!) lúdico, 
no qual cores, tecidos e tantos outros produ-
tos dão vida a um universo como as crianças 
merecem: mágico.

Como mãe, ainda passei a entender fielmente 
o que esperamos da praticidade ao decorar 
- sem perder o apelo conceitual e exclusivo 
que acompanha a Coisas da Doris há tantos 
anos do estilo ao atendimento.

Um beijo,
Bianca

Quem somos





A ideia que buscamos é uma só: disponibili-
zar um acervo completo de móveis, enxoval, 
revestimentos e acessórios para criar-se 
quartos infantis que tenham qualidade, de-
sign e personalidade. 

Por meio desse  catalogo, é possível se sentir 
dentro da nossa loja: escolha os tons, estam-
pas, repenseas opções e monte um ambiente 
completo num só lugar.

Proposta

“Nosso desejo é que cada pro-
duto deixe aquela casa mais 
aconchegante e que as pessoas 
se sintam ainda mais felizes. 
É como vender sonhos!”



Coisas da Doris
O nosso olhar. A nossa referência. Um conceito feito com todo 
cuidado para você mesclar ideias e criar o seu ambiente.

Linha



Enxoval de algodão
Nosso enxoval é 100% algodão, com estampa autoral e tons suaves. São peças que podem se comple-
mentar, sem necesseriamente seguirem todos os itens de uma mesma coleção/padronagem de estampa.

Kit protetor de berço

Trocador

Medidas
Contém 4 peças
2 rolos 130 x 10 cm
01 rolo 48 x 10 cm
01 almofada cabeceira 30 x 58

Descrição
Kit  berço com 4 peças, tecido 
100% algodão e enchimento 
de fibra de poliéster e espuma
 

Medidas
A: 10,5 cm x L: 76 cm x 
P: 42,5 cm

Descrição
Modelo padrão americano com 
abas e plástico protetor
Tecido 100% algodão e espuma

Almofada de amamentar

Porta-fraldas

Medidas
46 cm x 45 cm

Descrição
Almofada de amamentar com 
zíper para troca de capa. En-
chimento de fibra de poliéster 
e tecido 100% algodão

Medidas
Pequeno: A: 25 cm x L: 20 cm 
x P: 6 cm
Grande: A: 30 cm x L: 25 cm 
x P: 6 cm

Descrição

Porta fraldas para pendurar 
com divisórias. 100% algodão 
com TNT interno.

no site+

no site+

no site+

no site+

https://coisasdadoris.com.br/collections/coisas-da-doris-protetor-de-berco-algodao
https://coisasdadoris.com.br/collections/coisas-da-doris-protetor-de-berco-algodao
https://coisasdadoris.com.br/collections/coisas-da-doris-trocador
https://coisasdadoris.com.br/collections/coisas-da-doris-almofada-amamentar
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-enxoval-algodao-porta-fraldas


Almofadas

Lençol

Ainda nessas estampas...
Acessórios como luminárias, kit de higiene e até quadros também podem 
levar nossas estampas exclusivas.

Alinhamento ideal 
entre tonalidades, 
tecidos e texturas.

Descrição
Modelos costurados à mão 
com tecidos exclusivos, que 
se complementam em dife-
rentes cores e possibi-
lidades de formatos.

no site+

Medidas
70cm x 1,30m x 15cm

Descrição
Modelos com elástico
100% algodão

no site+

Dica!
A área de troca pode contar com elementos
coordenados, da bandeja à luminaria!

Personalizar é encontrar a sua linguagem
dentro de um conceito especial!

no site+

https://coisasdadoris.com.br/collections/coisas-da-doris-almofada-amamentar
https://coisasdadoris.com.br/collections/colecao-coisas-da-doris-almofadas
https://coisasdadoris.com.br/collections/coisas-da-doris-lencol
https://coisasdadoris.com.br/collections/coisas-da-doris-luminaria-de-mesa


 As cerejinhas
são nossas

queridinhas 
da vez!

Folhagens

Descrição
100% celulose

no site+

Papel de parede
Nossa linha de papel de paredes atende todos os estilos e segue as principais referências do mercado – eles 
partem de um perfil mais clean e chegam aos painéis. Personalizáveis, se adequam aos projetos con-
forme escolha de profissionais e clientes. Vale ajustar tamanho, as cores e suas combinações!

Floral

Coloridos

+ no site

+ no site

Fique de 
olho!

Para largura:
Se sua parede tem 2,5m 
de largura e cada rolo 

tem 1,0m de largura, você 
precisará de três rolos.

Para altura:
A altura é sempre fixa em 2,7m. 

É importante deixar 10cm de 
sobra, desta forma, se a parede 
tiver mais que 2,6 m de altura, 
entre em contato, pois você vai 

precisar de um rolo 
personalizado.

https://coisasdadoris.com.br/collections/estampa-folhagem
https://coisasdadoris.com.br/collections/estampa-floral
https://coisasdadoris.com.br/collections/estampa-exclusivas/products/papel-de-parede-pinceladas-candy-colors-estampa-exclusiva?variant=31484985081974


Tendas
Elas implementam magia no ambiente. Do dossel do bebê ao espaço ideal para desenvolver o imaginário da criança, 
nossas cores e tecidos primam por levar suavidade aos cenários pelos quais passarão.

Descrição
Tecido leve, com transparência,e 
arco de metal em sua base.

+ no site

Medidas
2,50 cm x D: 50 cm

Céu

no site+

Papel de parede

+ no site

Geométrico

Outros

+ no site

Fique de 
olho!

Para largura:
 Se sua parede tem 2,5m 

de largura e cada rolo 
tem 1,0m de largura, você 

precisará de três rolos.

Para altura:
A altura é sempre fixa em 2,7m. 

É importante deixar 10cm de 
sobra, desta forma, se a parede 
tiver mais que 2,6 m de altura, 
entre em contato, pois você vai 

precisar de um rolo 
personalizado.

Descrição
100% celulose

https://coisasdadoris.com.br/search?q=Tendas&post_type=product&type=product&product_cat=all
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-papel-de-parede-e-adesivos/products/painel-planeta?variant=22202761117814
https://coisasdadoris.com.br/collections/estampas-geometricas
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-papel-de-parede-e-adesivos-papel-de-parede


Quadros
Para decorar as paredes, criamos coleções que podem se conectar com outras. 
Misturar e brincar com as estampas é a nossa proposta.

no site+

Medidas
P: A: 23 cm x L: 43 cm
M: A: 32 cm x L: 24 cm
G: A: 45 cm x L: 32,5 cm

Descrição
Feitos de MDF. Incluso
moldura e vidro.

no site+

no site+

no site+

no site+

no site+

https://coisasdadoris.com.br/products/quadro-bola?variant=22460525510774
https://coisasdadoris.com.br/products/quadro-nuvem-dia?variant=22466551251062
https://coisasdadoris.com.br/products/quadro-ursinha-lulu?variant=22466172780662
https://coisasdadoris.com.br/products/quadro-estrela?variant=22466233172086
https://coisasdadoris.com.br/products/quadro-m-5?variant=22450078056566
https://coisasdadoris.com.br/collections/coisas-da-doris/dinossauro
https://coisasdadoris.com.br/collections/coisas-da-doris/arco-iris
https://coisasdadoris.com.br/collections/coisas-da-doris/bichinhos
https://coisasdadoris.com.br/collections/coisas-da-doris/safari
https://coisasdadoris.com.br/collections/coisas-da-doris/universo
https://coisasdadoris.com.br/collections/coisas-da-doris/futebol


Medidas
62 cm largura x 15 cm altura x
12 cm profundidade.

Descrição
Feita em madeira.

Prateleira para livros infantil

Luminária Cílios

Medidas
A: 21,5 x L: 29,5 cm x P: 11 cm

Descrição
Luminária retangular de madeira, feita 
em 20 cores e diferentes desenhos.

Ganchos 

Descrição

Estrela e coração ou sequência
de triângulos? Faça do seu jeito!

Produto feito em MDF.

no site+

Nichos casinha

Prateleira suspensa com alças de couro

no site+

no site
+

Descrição
Diferentes tamanhos, cores 
e acabamentos

Medidas
P: 90 cm x 18 cm
M: 1,10 cm x 18 cm
G: 1,30 x 18 cm

Descrição
Base de MDF com alça de 
couro

Medidas
A: 30 cm x L: 18 cm x P: 15 cm

Descrição
Super charmosa, nossa luminária 
deixa uma luz aconchegante ao 
ambiente.

Luminária Casa de Passarinho

no site+

no site+

no site+

MDF e madeira
Ambos os materiais compõem boa parte de nossos produtos e estão disponíveis em 20 cores! Porta- 
maternidade, nichos, luminárias, prateleiras, bandejas e variados adornos mesclam praticidade e elegância.

https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-decoracao-nichos-e-prateleiras/products/prateleira-para-livros-infantil?variant=30264511823990
https://coisasdadoris.com.br/collections/colecao-linha-coisas-da-doris_ganchos
https://coisasdadoris.com.br/collections/colecao-coisas-da-doris-nichos-e-prateleiras-mdf
https://coisasdadoris.com.br/products/prateleira-suspensa-com-alca-de-couro?variant=31671478812790
https://coisasdadoris.com.br/products/prateleira-para-livros-infantil?variant=30264511823990
https://coisasdadoris.com.br/search?q=Luminária+Retangular&post_type=product&type=product&product_cat=all
https://coisasdadoris.com.br/products/luminaria-casa-passarinho?variant=31878735429750


Descrição
Tamanhos, formatos e cores diferentes.
Um apoio que não pode faltar!

Mesinhas

Bandejas

+ no site

Descrição
Escolha o seu formato favorito!
Medidas (retangular): A:3 cm X L: 40 cm  X 
P:18,5 cm 
Medidas (hexagonal): A: 3 cm X L: 41 cm  X 
C:35 cm 

+ no site

Descrição
A: 39 cm x L: 25 cm x P: 2 cm Diâmetro: 22 cm
Madeira Pinus e Espelho

Descrição
Para porta de maternidade ou decorar o quartinho. 
Feitos em madeira pínus ou MDF pintado.

Nomes Decorativos

+ no site

Espelhos

+ no site

Luminária

+ no site

Medidas
Medida: Cada letra tem aproximadamente 5 cm de 
largura e a altura depende da letra (aproximada-
mente entre 5 e 9 cm)

Descrição
Luminária PIXAR,  MDF, pinus e aluminio. 
A: 40 cm - Medidas Cúpula: 10 x 11 cm

https://coisasdadoris.com.br/products/mesa-nuvem-p?variant=31506190696566
https://coisasdadoris.com.br/collections/colecao-coisas-da-doris-mesas
https://coisasdadoris.com.br/collections/colecao-coisas-da-doris-bandeja-e-espelho-mdf
https://coisasdadoris.com.br/search?page=2&q=nomes&type=product
https://coisasdadoris.com.br/search?page=2&q=nomes&type=product
https://coisasdadoris.com.br/search?q=espelho+bicho&post_type=product&type=product&product_cat=all
https://coisasdadoris.com.br/products/luminaria-pixar-rosa-bebe?variant=31799621877878


Móveis
Para que a experiência de compra siga um mes-
mo conceito do ínicio ao fim, nossos móveis 
foram selecionados por meio de uma apurada 
curadoria de peças e suas combinações.

Descrição e Medidas
Material: MDF e pés em madeira
Berço: A: 91 cm x L: 77 cm x P: 137 cm
Mini berço: A: 74 cm x L: 77 cm x P: 63 cm
Mini cama: A: 75 cm x L: 77 cm x P: 137 cm

+ no site

Linha Joy

Descrição e Medidas
Material: MDF e detalhes em madeira jequitibá.
Medidas: A: 90 cm x L: 113 cm x P: 57 cm

+ no site

Móveis que 
unem design 
e praticidade

Curvas e design elegante, que unem pés bicolores, puxadores de 
acabamento arredondado e a pontual sofisticação da madeira.

https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-moveis-berco/linha-joy
https://coisasdadoris.com.br/collections/linha-joy/products/berco-joy-branco?variant=22473084239990
https://coisasdadoris.com.br/collections/linha-joy/products/comoda-joy-branca?variant=22473179332726
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-moveis-comoda/linha-joy


Linha Manhattan Linha Bo

Descrição e Medidas
MDF 
Altura: 94 cm x Largura: 76 cm x Profundidade: 138 cm 
Peso: 53,8 kg - Volume: 3

Descrição e Medidas
MDF 
Altura: 89 cm x Largura: 120 cm x Profundidade 52 cm 
Peso: 72 kg

no site+

Linha Sonhos

+ no site

Descrição e Medidas
Altura: 87 cm x Largura: 80 cm x Profundidade: 138 cm

+ no site

Descrição e Medidas
Altura: 89 cm x Largura: 106 cm x Profundidade: 52 cm

no site+

Descrição e Medidas
MDF 
 Altura: 87 cm x Largura: 78 cm x Profundidade: 137 cm

Descrição e Medidas
Berço se transforma em uma mini-cama!
Altura: 31 x Largura: 78 x Profundidade: 136

no site+ no site+

+
no site

Descrição e Medidas
MDF
Altura: 83 cm x Largura: 103 cm x Profundidade: 57 cm

+ no site

Descrição e Medidas
MDF
Medidas: Altura: 61 cm X Largura: 88 cm X Profundidade: 
197 cm

O tradicional branco ganha aqui uma releitura mais chic e moderna, já 
que o dourado aparece em traços decorativos e nos pés dos móveis. 
Ousadia e o requinte do clássico juntos!

Delicada e com leve toque retrô, telinha no berço, puxadores embutidos 
e pé-palito são algumas das conhecidas características da linha.

Com curvas arredondadas a Linha Sonhos busca unir design e praticidade. O 
berço se transforma, acompanhando o crescimento da criança, virando mini berço, 
berço, mini cama e depois uma mesa com poltronas.

https://coisasdadoris.com.br/products/mini-berco-bo?variant=21033753870454
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-colecoes-linha-farm/products/comoda-farm-jequitiba?variant=21033781493878
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-moveis-comoda/linha-bo
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-moveis-berco/linha-sonhos
https://coisasdadoris.com.br/collections/linha-sonhos
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-moveis-comoda/linha-sonhos
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-moveis-berco/linha-bo
https://coisasdadoris.com.br/products/mini-berco-bo?variant=21033753870454
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-colecoes-linha-farm/products/comoda-farm-jequitiba?variant=21033781493878
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-moveis-berco/linha-manhathan
https://coisasdadoris.com.br/products/kit-mini-cama-manhattan?variant=31419127890038
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-moveis-comoda/linha-manhathan
https://coisasdadoris.com.br/collections/linha-sonhos
https://coisasdadoris.com.br/products/cama-manhattan?variant=31419343143030
https://coisasdadoris.com.br/collections/linha-sonhos/products/comoda-sonhos-branco?variant=31418581188726


no site+ no site+

no site+ no site+

no site+ no site+

no site+ no site+

Tapetes
Lorena Canals laváveis

Os modelos da marca espanhola Lorena Canals apresentam toda a autenticidade da designer, 
com referências de tons e desenhos sempre autorais e conectados a uma essência ecofriendly e 
conceitual. Todos os modelos são 100% algodão, feitos à mão e laváveis em máquina.

Medidas: 120 x 180 cm Medidas: 140 x 200 cm 

Medidas: 140 x 200 cm Medidas: 140 x 200 cm

Medidas: M: 140 x 200 cm  G: 170 x 240 cm Medidas: 140 x 200 cm

Medidas: 120 x 160 cm Medidas: P: 120 x 160 cm M: 140x200 cm G: 170 x 240 cm 

Tapete Monstera Tapete Botânica 

Tapete Terraço Moonstone Tapete Kaarol Natural

Tapete Bereber Canvas Tapete Noah

Tapete Nuvens Mostarda Tapete Tribu Honey 

https://coisasdadoris.com.br/products/tapete-botanica?variant=21033370615926
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-tapetes-e-playmats-tapete-lorena-canals
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-tapetes-e-playmats-tapete-lorena-canals
https://coisasdadoris.com.br/products/tapete-estrelas-natural-azul-vintage-lorena-canals-1?variant=31498063380598
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-tapetes-e-playmats-tapete-lorena-canals
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-tapetes-e-playmats-tapete-lorena-canals
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-tapetes-e-playmats-tapete-crochet/products/tapete-amarelinha?variant=22201209127030
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-tapetes-e-playmats-tapete-lorena-canals
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-tapetes-e-playmats-tapete-lorena-canals
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-tapetes-e-playmats-tapete-crochet/products/tapete-quadriculado-retangular-p?variant=22032035184758#&gid=1&pid=1
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-tapetes-e-playmats-tapete-lorena-canals
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-tapetes-e-playmats-tapete-lorena-canals
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-tapetes-e-playmats-tapete-crochet/products/tapete-amarelinha?variant=22201209127030
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-tapetes-e-playmats-tapete-crochet/products/tapete-amarelinha?variant=22201209127030
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-tapetes-e-playmats-tapete-crochet/products/tapete-amarelinha?variant=22201209127030


Tapetes

no site+ no site+

no site+ no site+

no site+ no site+

no site+ no site+

laváveis

Os modelos de tapetes da marca Tapis primam pela personalização. Neles, medidas e cores 
são sugestões, uma vez que a ideia é que se encaixem perfeitamente no seu ideal de projeto.

Tapis

Medidas: 120 x 120 cm Medidas: 160 x 120 cm

Medidas: 120 x 120 cm Medidas: P: 120 x 160 cm M: 120 x 180 cm G: 140 X 200 cm

Medidas: 150 x 150 cm Medidas: 120 x 160 cm

Medidas: 120 x 160 cm Medidas: 120 x 120 cm

Tapete Risquinhos Tapete Quadriculado Retangular

Tapete Confete Tapete Espaço Sideral

Tapete Arco-Íris Tapete Tribal

Tapete Abstrato Tapete Leão

https://coisasdadoris.com.br/products/tapete-bubbly-azul?variant=31403028873334
https://coisasdadoris.com.br/products/tapete-poa-azul?variant=21256183971958
https://coisasdadoris.com.br/products/tapete-redondo-riscos?variant=22201353142390
https://coisasdadoris.com.br/search?q=tapete+quadriculado&post_type=product&type=product&product_cat=all
https://coisasdadoris.com.br/products/tapete-estrelas-natural-azul-vintage-lorena-canals-1?variant=31498063380598
https://coisasdadoris.com.br/products/tapete-confete-retangular?variant=21104714547318
https://coisasdadoris.com.br/products/tapete-espaco-sideral?variant=29417392472182
https://coisasdadoris.com.br/products/tapete-estrelas-natural-azul-vintage-lorena-canals-1?variant=31498063380598
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-tapetes-e-playmats-tapete-crochet/products/tapete-amarelinha?variant=22201209127030
https://coisasdadoris.com.br/products/tapete-arco-iris-redondo?variant=31713669546102
https://coisasdadoris.com.br/collections/tapete-lavavel-outros-modelos/products/tapete-tribal?variant=21034820436086
https://coisasdadoris.com.br/collections/bebe-tapetes-e-playmats-tapete-crochet/products/tapete-quadriculado-retangular-p?variant=22032035184758#&gid=1&pid=1
https://coisasdadoris.com.br/collections/tapete-lavavel-outros-modelos/products/tapete-geometrico?variant=31701158101110
https://coisasdadoris.com.br/products/tapete-leao?variant=31701151776886
https://coisasdadoris.com.br/products/tapete-bubbly-azul?variant=31403028873334
https://coisasdadoris.com.br/products/tapete-bubbly-azul?variant=31403028873334


no site+ no site+

no site+ no site+

no site+

Para brincar, sujar e já limpar! - e estimular 
as melhores brincadeiras! Os playmats 
ainda podem ser feitos sob medida! Medidas: 100 x 160 cm Medidas: 100 x 120 cm - Oval

Medidas: 100 x 100 cm - Redondo e 100 x 120 cm - Oval Medidas: 100 x 160 cm

Medidas: 100 x 160 cm 

Playmat Grid Playmat Planetas

Playmat Mapa Colorido Playmat Arco-Íris

Playmat Tribal

https://coisasdadoris.com.br/products/playmat-grid?variant=21034987946102
https://coisasdadoris.com.br/products/playmat-planetas?variant=29382011617398
https://coisasdadoris.com.br/products/playmat-planetas?variant=29382011617398
https://coisasdadoris.com.br/products/playmat-mapa-colorido?variant=21034860806262
https://coisasdadoris.com.br/products/playmat-arco-iris?variant=21034854547574
https://coisasdadoris.com.br/products/playmat-bolas?variant=22496723009654
https://coisasdadoris.com.br/products/playmat-tribal?variant=21034989977718


Descrição
Kit berço com 4 peças em tricot. 
Tem linha 50% algodão e 50% 
acrílico. Enchimento de fibra e 
espuma.

Kit protetor para berço

no site+

no site+

Kit protetor para berço

Kit protetor para berço

no site+

A tradicional marca de tricot é parte do nosso catálogo e tem assig-
natura original, pontuando nosso enxoval com sensação de conforto 
e acolhimento.

Descrição
Kit berço com 4 peças em tricot. 
Tem linha 50% algodão e 50% 
acrílico. Enchimento de fibra e 
espuma.

Descrição
Kit berço com 4 peças em tricot. 
Tem linha 50% algodão e 50% 
acrílico. Enchimento de fibra e 
espuma.

https://coisasdadoris.com.br/products/kit-protetor-para-berco-listras-candy-rian-tricot?variant=22546071421046
https://coisasdadoris.com.br/collections/protetor-de-berco-rian-tricot
https://coisasdadoris.com.br/collections/protetor-de-berco-rian-tricot
https://coisasdadoris.com.br/products/kit-protetor-para-berco-grao-e-malibu-rian-tricot?variant=30318622015606
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Kit protetor para berço

no site+

no site+

Kit protetor de berço

Kit protetor para berço

no site+

Kit protetor para berço

no site+

no site+

Almofadas

Descrição
Almofada-nuvem: feita em tricot, 
com detalhe de passarinho ou 
avião. Linha 50% algodão e 50% 
acrílico e enchimento de fibra.

Kit protetor para berço

no site+

Descrição
Kit berço com 4 peças em tricot. 
Tem linha 50% algodão e 50% 
acrílico. Enchimento de fibra e 
espuma.

Descrição
Kit berço com 4 peças em tricot. 
Tem linha 50% algodão e 50% 
acrílico. Enchimento de fibra e 
espuma.

Descrição
Kit berço com 4 peças em tricot. 
Tem linha 50% algodão e 50% 
acrílico. Enchimento de fibra e 
espuma.

Descrição
Kit berço com 4 peças em tricot. 
Tem linha 50% algodão e 50% 
acrílico. Enchimento de fibra e 
espuma.

Descrição
Kit berço com 4 peças em tricot. 
Tem linha 50% algodão e 50% 
acrílico. Enchimento de fibra e 
espuma.
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Amostras
cores e estampas

MDF



Tapetes Tapis Enxoval Rian



Estampas - Enxoval Linha Coisas da Dóris Estampas - Enxoval Linha Coisas da Dóris



Estampas - Enxoval Linha Coisas da Dóris

Endereço: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 834 

 Jardins - São Paulo/SP - 01410-002

Atendimento: de Segunda à Sexta das 10h às 18h30 

e aos Sábados das 10h às 15h

Contato: (11) 99808-7150 (Whatsapp) - (11) 3083-1962 (Loja)

www.coisasdadoris.com.br

https://coisasdadoris.com.br
https://coisasdadoris.com.br

