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As Redes de Dormir nasceu em 2009 a partir do sonho de levar, para 
o Brasil e o mundo, produtos têxteis típicos da Paraíba a preços 
acessíveis.  
  

Inspirados na cultura e no trabalho dos “redeiros” da região, 
desenvolvemos uma linha de produtos diferenciados, vendidos 
diretamente de fábrica, atendendo tanto ao atacado quanto ao 
varejo.  
  

Nossas redes, mantas e cobertores, são produtos artesanais 
fabricados com matéria-prima de alto padrão, para levar satisfação e 
conforto aos nossos clientes. Além disso, contamos com uma linha 
de acessórios e produtos personalizados para tornar o seu descanso 
ainda mais especial. 
  

A comunidade local também faz parte dessa história, por isso a 
Redes de Dormir tem como missão social trazer desenvolvimento e 
oportunidades de trabalho para a região da Paraíba, mantendo a 
cultura e tradições locais preservadas. 
  

Nosso diferencial está na busca constante por inovação e qualidade, 
de modo a atender as exigências dos mercados interno e externo, 
sem perder o encanto da atividade artesanal. Essa união de arte e 
profissionalismo, aliada ao cuidado e dedicação com nossos clientes 
e a comunidade, determina o sucesso da Redes de Dormir e faz dela 
uma empresa modelo em seu segmento. 
  

Somos uma Loja Virtual, mas aqui dentro somos pessoas iguais a 
você. 

 
 
 
 
  

E-mail: contato@redesdedormir.com 

Twitter: @redesdedormir 

Fan Page: www.facebook.com/redesdedormir 

  

Site Administrado por: Francisco Nadjan Vieira do Nascimento 
  

Av. Francisco de Paula Saldanha, 686 - Centro - São Bento - PB  

 

http://www.facebook.com/redesdedormir
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Rede de Dormir Algodão Natural 

Redes de algodão natural, sem o uso de tingimento e produtos químicos, preservando a natureza e o meio ambiente. 

REDE DE CASAL OSTRA 

 

 

  

Dimensões: 2,80 m x 1,65 
m (só tecido) 

Comprimento Total: 
4,20 m ( punho a punho) 

Peso: +/- 3.800 kg 
Capacidade Máxima de 

Carga: 200 kg 
Composição: 100% 

Algodão 
Distância Ideal dos 

Ganchos: Aprox. 2,,90 a 
3,30 m 

Altura Ideal dos Ganchos: 
Aprox. 1,90 m 

 

 

Rede de descanso na Cor Bege (Algodão Cru)  , seu tecido altamente resistente tem um auto relevo 

que lembra o bucho de um boi, no nordeste essa rede tem o apelido de "BUCHO DE BOI"  seu 

babado (varanda) é feito pelo mesmo fio em que a rede foi produzida, com um acabamento 

artesanal valorizando a cultura nordestina em produzir redes feita a mão 
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REDE DE DORMIR CASAL CLONE 

Código: 7898625660067 

 

 

 

Dimensões: 2,70 m x 1,65 m,. 
Comprimento Total: 4,20 m 
Peso: +/- 3,200 kg 
Capacidade Máxima de 
Carga: 180 kg 
Composição: 100% Algodão 
Distância Ideal dos Ganchos: 
Aprox. 2,90 a 3,60 m 
Altura Ideal dos Ganchos: 
Aprox. 1,90 m 

 

   
 

Essa rede de dormir possui uma varanda feita artesanalmente com detalhes em forma de 

losango. A Rede clone crua pode ser usada em todo e qualquer ambiente, proporciona 

conforto em seu descanso devido o seu tecido macio e confortável, servindo ao mesmo 

tempo para decoração do seu lar. Tenha sempre um bom descanso e bons sonhos em 

nossas Redes de Dormir! 
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REDE DE DORMIR PERNAMBUCANA CARAMELO COM MARROM 

Código: 7898625661170 

 

 
 
Dimensões: 2,55 m x 1,55 
m (só tecido)  
Comprimento Total: 3,90 
m (punho a punho) 
Peso: +/- 1,950 kg 
Capacidade Máxima de 
Carga: 180 kg 
Composição: 
100% Algodão 
 
Distância Ideal dos 
Ganchos: Aprox. 2,90 a 
3,60 m  
Altura Ideal dos Ganchos: 
Aprox. 1,90 m  
 

 

 

  
 
A Rede de dormir da linha pernambucana é composta de uma varanda feita à mão, com traços em 
forma de losangos, tranças e mamucaba reforçando e dando um toque de beleza nas bordas antes 
dos punhos e detalhes em alto relevo. 
Nossa  rede de descanso tem cordão trançado duplo, reforçando os punhos que são compostos de 
13 pares de cordas, sendo ligados a 26 cabeças feitas manualmente em cada lado da rede, 
harmonizando conforto e simplicidade. Seu babado ( varanda ) é confeccionado com apenas uma 
cabeça de nó feita manualmente. 
O seu tecido é batido num tear elétrico, com fios 8/1 com desenhos  interlaçados de duas cores 
entre branco e azul, com uma trama diferente antes de cada punho.   
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REDE DE DORMIR PERNAMBUCANA VARIAÇÕES: 

 

 

Código: 7898625660487 
VERMELHO 

 

Código: 7898625660838 
AZUL CELESTE 

 

Código: 7898625660128 
LARANJA CLARO 

 

Código: 7898625660524 
ROSA CLARO 

 

Código: 7898625660111 
LARANJA ESCURO 
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REDE DE DORMIR PERNAMBUCANA AZUL ROYAL 

Código: 7898625660098 

 

 

Nossas redes de balanço não mancham e nem soltam tinta desde que sejam lavadas de acordo com o manual 

que as acompanham.Pode haver uma diminuição ou esticamento de cerca de 5% do tamanho total devido à 

lavagem. Nossos produtos são pré-selecionados por uma equipe que atesta a sua segurança e a qualidade contra 

os defeitos de fabricação. 
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REDE DE DORMIR SOL A SOL LARANJA 

Código: 7898625660272 

 

 
 

Dimensões: 2,55 m x 1,60 m 
Comprimento Total: 4,15 m 
Peso: +/- 1.800 kg 
Capacidade Máxima de Carga: 
200 kg 
Composição: 100% Algodão 
Distância Ideal dos Ganchos: 
Aprox. 2,90 a 3,60 m 
Altura Ideal dos Ganchos: 
Aprox. 1,90 m 

 

   
 

A Rede de Domir Sol a Sol Laranja, foi confeccionada em tecido de brim 100% algodão, anti-alergico, não solta 
tinta , o seu tecido é bastante liso e tem 

muita semelhança com lençol, sua gramatura é de 240 gramas por m2.  altamente resistente.  

  
Esse modelo de rede ainda possui um babado (varanda) nas suas laterais com desenhos em formato  de 
coração. As cabeças de sustentação das cordas 
tem um reforço de duas tiras de tecido costurados . O seu punho é composto de 20 pares de cordas de trancelin, 
que pode suportar até 200 kilos. 
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REDE DE DORMIR SOL A SOL VARIAÇOES 

 

 

Código: 7898625660258 
VERDE ESMERALDA 

 

 

 

Código: 7898625660265 
AMARELA 

 

Código: 7898625661040 
VERMELHA 
 

 

Código: 7898625661033 
AZUL CLARO 
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REDE DE DORMIR JEANS MESCLADO PRETO 

Código: 7898625661224 

 

 
 
Dimensões: 2,60 m x 1,50 m (só tecido) 

Dimensões da Madeira : 1.20 m 
Comprimento Total: 4,00 m ( punho a 
punho) 
Peso: +/- 1.600 kg 
Capacidade Máxima de Carga: 160 kg 
Composição: 100% Algodão 
Distância Ideal dos Ganchos: Aprox. 
2,,90 a 3,30 m 
Altura Ideal dos Ganchos: Aprox. 1,90 m 
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REDE DE DORMIR JEANS MESCLADO VARIAÇÕES 

 
LARANJA 
Código: 7898625661392 

 
VINHO COM PRETO 
Código: 7898625661378 

 
LARANJA COM PRETO 
Código: 7898625661491 

 
VERDE 

Código: 7898625661385 
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REDES DE DORMIR INDIANAS 

  

 

Código: 7898625661644 
REDE DE CASAL INDIANA MARROM E BRANCO 

 
Dimensões: 2,60 m x 1,70 m (só tecido) 
Comprimento Total: 4,20 m ( punho a 
punho)  
Peso: +/- 1.800 kg  
Capacidade Máxima de Carga: 200 kg 
Composição: 100% Algodão  
Distância Ideal dos Ganchos: Aprox. 2,,90 
a 3,30 m  
Altura Ideal dos Ganchos: Aprox. 1,90 m 

 

 

Rede de Dormir Casal Indiana Marrom com Branco lembra os mesmos tecidos utilizado e fabricado 
na índia, com desenhos arabescos em diversos formatos e cores, é uma ótima opção para decoração 
do seu ambiente. 
Temos diversas estampas e cores, porém não é possível escolher uma estampa específica, elas 
são enviadas aleatoriamente, é possível escolher as cores do tecido. 
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REDES DE DORMIR INDIANAS VARIAÇÕES 

  
Código: 7898625661613 

CARAMELO E BEIGE 
Código: 7898625661637 

VERDE E BRANCO 
 

 

 
Código: 7898625661651 

LARANJA COM BRANCO 
Código: 7898625661606 

VERMELHO E BRANCO 
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REDES DE LUXO 

 

  
código: 7898625660197 

REDE DE DORMIR CLONE AMARELA 

Uma Rede de dormir em sua cor amarela, fabricada  com o fio 100% algodão, simples e ao mesmo 
tempo sofisticada. Possui uma mamucaba que dá reforço e beleza aos punhos além de 
proporcionar a rede de descanso um acabamento sofisticado. 
Essa rede de dormir possui uma varanda feita artesanalmente com detalhes em forma de 
losango. 
 
A Rede clone amarela pode ser usada em todo e qualquer ambiente, proporciona conforto em 
seu descanso devido o seu tecido macio e confortável, servindo ao mesmo tempo para decoração 
do seu lar. Tenha sempre um bom descanso e bons sonhos em nossas Redes de Dormir. 
Dimensões: 2,65 m x 1,65 m 
Comprimento Total: 4,25 m 
Peso: +/- 2,800 kg 
Capacidade Máxima de Carga: 180 kg 
Composição: 100% Algodão 
Distância Ideal dos Ganchos: Aprox. 2,90 a 3,60 m 
Altura Ideal dos Ganchos: Aprox. 1,90 m 

  



 
 

 www.redededormir.com www.redesdedormir.com 

São Bento | Paraíba | Brasil 

REDE JAGUARUANA 

Código: 7898625660180 

 
 

 

 

 
 

Dimensões: 2,80 m x 1,65 m (só tecido) 

Comprimento Total: 4,25 m ( punho a punho) 

Peso: +/- 3.100 kg 

Capacidade Máxima de Carga: 200 kg 

Composição: 100% Algodão 

Distância Ideal dos Ganchos: Aprox. 2,,90 a 3,30 m 

Altura Ideal dos Ganchos: Aprox. 1,70 m 
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REDE OSTRA ESPECIAL 

Código: 7898625660333 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Dimensões: 2,75 m x 1,60 m,. 
Comprimento Total: 4,40 m 

Peso: +/- 3,400 kg 

Capacidade Máxima de Carga: 250 kg 

Composição: 100% Algodão 

Distância Ideal dos Ganchos: Aprox. 2,90 

a 3,60 m 

Altura Ideal dos Ganchos: Aprox. 1,90 m 
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REDE DE DORMIR CASAL OSTRA VERMELHA 

Código: 7898625660333 

  

 

 

Lançamento especial de uma rede de 
descanso na Cor Vermelha , seu tecido 

altamente resistente tem um auto relevo que 
lembra o bucho de um boi, no nordeste essa 

rede tem o apelido de "BUCHO DE BOI"  seu 
babado ( varanda) é feito pelo mesmo fio em 

que a rede foi produzida, com um acabamento 
artesanal valorizando a cultura nordestina em 

produzir redes feita a mão. 
Esse modelo tem uma característica especial 

onde nos seus punhos foi adicionado uma 
madeira de 1,20 resistente que permite deixar 

a rede de dormir sempre aberta, é muito 
recomendável para recém nascidos 
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REDE DE CASAL CLONE AZUL 

Código: 7898625660173 

Essa rede de dormir possui uma varanda 

feita artesanalmente com detalhes em 

forma de losango. A Rede clone azul 

pode ser usada em todo e qualquer 

ambiente, proporciona conforto em 

seu descanso devido o seu tecido 

macio e confortável, servindo ao mesmo 

tempo para decoração do seu lar. Tenha 

sempre um bom descanso e bons 

sonhos em nossas Redes de Dormir! 

  

  

Dimensões: 2,70 m x 1,65 m,.  

Comprimento Total: 4,20 m 

Peso: +/- 3,200 kg 

Capacidade Máxima de Carga: 180 kg 

Composição: 100% Algodão 

Distância Ideal dos Ganchos: Aprox. 2,90 

a 3,60 m 

Altura Ideal dos Ganchos: Aprox. 1,90 m 
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REDE DE DORMIR CASAL CATARINESE VERDE 

Código: 7898625660234 

  
Possui uma varada (babado lateral ) feita 

mão com 15 nós entre si formando losangos e um 

formato característico do artesanato local. 

Antes do seu punho suas cabelas foram trançadas 

a mão, depois batidos em tear de pau duas fileira 

de mamucaba.  Suas cordas são resistentes e 

suportam até 200 kilos. 

  

Dimensões: 2,65 m x 1,65 m 

Comprimento Total: 4,35 m 

Peso: +/- 3.100 kg 

Capacidade Máxima de Carga: 200 kg 

Composição: 100% Algodão 

Distância Ideal dos Ganchos: Aprox. 2,90 a 3,60 m 

Altura Ideal dos Ganchos: Aprox. 1,90 m 
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REDES DE DORMIR - GRÊMIO 

Código: 7898625660876 

  

 

Rede de Dormir Sol a Sol Bordada com emblema 

do Grêmio, Essa Rede de Descanso 

Grêmio desenvolvida para quem é apaixonado 

por futebol e fã de uma bela rede de 

descanso. Neste modelo exclusivo foi feita com 

tecidos em brim, antialérgicos, não soltam pêlos e 

nem tinta, o emblema foi bordado nos dois lados 

da rede de dormir. 

Seu tamanho casal oferece o máximo de conforto 

e segurança, suporta até 200 kilos, que tal assistir 

os jogos do seu time preferido deitado numa bela 

rede de dormir. 

Dados do Produto 

Dimensões: 2,55 m x 1,60 m ( Só tecido ) 

Comprimento Total: 4,15 m 

Peso: +/- 1,900 kg 

Capacidade Máxima de Carga: 200 kg 

Distância Ideal dos Ganchos: Aprox. 2,90 a 3,60 m 

Altura Ideal dos Ganchos: Aprox. 1,90 m 
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REDES DE DORMIR CASAL BORDADA PALMEIRAS 

Código: 7898625660791 

  
Rede de Dormir Bordada com emblema do 
Palmeiras foi desenvolvida para quem é 
apaixonado por futebol e fã de uma bela 
rede de dormir. Neste modelo exclusivo foi 
feita com tecidos em brim, antialérgicos, não 
soltam pelos e nem tinta, o emblema foi 
bordado nos dois lados da rede de dormir. 
Seu tamanho casal oferece o máximo de 
conforto e segurança, suporta até 200 kilos, 
que tal assistir os jogos do seu time preferido 
deitado numa bela rede de dormir. 
Dimensões: 2,55 m x 1,60 m ( Só tecido). 
Comprimento Total: 4,15 m. 
Peso: +/- 1,900 kg. 
Capacidade Máxima de Carga: 200 kg. 
Distância Ideal dos Ganchos: Aprox. 2,90 a 
3,60 m. 
Altura Ideal dos Ganchos: Aprox. 1,90 m. 
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REDE CADEIRA 

 
Código: 7898625661118 

 
 
 
 
 
Dimensões: 1,35 m x ,60 m 
Encosto: 0,50 m x 0,45 m 
Assento: 0.85 m x 0,45 m 
Peso: +/- 3.000 kg incluindo a madeira 
Capacidade Máxima de Carga: 120 kg 
Composição do tecido: 100% Algodão 
Composição da espuma: 100 % polipropileno 
Distancia ideial entre o  gancho e o piso : aprox 
2,20 

 

 

 

 

 

Dimensões: 1,35 m x ,60 m 

Encosto: 0,50 m x 0,45 m 

Assento: 0.85 m x 0,45 m 

Peso: +/- 3.000 kg incluindo a madeira 

Capacidade Máxima de Carga: 120 kg 

Composição do tecido: 100% Algodão 

Composição da espuma: 100 % polipropileno 

Distancia ideial entre o  gancho e o piso : aprox 2,20 
 

 
Código: 7898625661071 

 

A rede cadeira foi criada a partir  dos tecidos da rede tradicional,  entre duas camadas de tecidos 

colocamos espumas Ortobom  no assento e no encosto. 

Em suas laterais os mesmos punhos de uma rede tradicional , com quartoze pares de cordas 100% 

algodão trançados entre si, as cabeças por onde passam as cordas foram entrançadas manualmente, com uma 

acabamento manual em seu caseado , dando mais resistência e qualidade aos trabalhos. Para que a rede se 

transforme em cadeira há um terceiro punho com três cabeças de carel feitos a mão, ainda acompanha um 

acessório de madeira.  
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REDE BERÇO 

Código: 7898625660548 

 
 

A Rede de Dormir Berço é bastante útil ao levar o bebê para viagens ou até mesmo colocar na varanda ou 
terraço da casa. Todos os detalhes desse kit foram cuidadosamente pensado para que seu bebê tenha 
conforto e segurança. Contém uma Espuma Ortobom  no fundo e uma tela de filó transparente em cima. 
Acompanha mosquiteiro. 
  
Dimensões: 0,50m x 0,80 m 
Espuma Interna: 5 cm de espessura 
Punho de Nylon: 0,50 m 
Babado: 0,80 x 0,14 m 
Peso: +/- 1,300 kg 
Composição: 100% Algodão  
  
Prazo de validade é de tempo indeterminado. Nossas redes não mancham e nem soltam tinta desde que sejam 
lavadas de acordo com o manual que as acompanham. Pode haver uma diminuição ou esticamento de cerca 
de 5% do tamanho total devido à lavagem. 
Nossos produtos são pré-selecionados por uma equipe que atesta sua segurança e qualidade contra os 
defeitos de fabricação. 
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REDE BERÇO – VARIAÇÕES 

 
Código: 7898625660555 

 
Código: 7898625660821 

 
Código: 7898625660531 

 
Código: 7898625660562 
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REDE BERÇO 

 

 
Código: 7898625661187 

Conheça a nossa Rede de Dormir para Berço, 
feita em Tecido Tricoline 100% algodão, 
confortável, antialérgico feita especialmente 
para deixar o seu bebê confortável e com 
aquele soninho tranquilo como se estivesse 
no útero na mamãe. 
Temos modelos lisos e estampados, seus 
punhos são feitos em fios de nylon, não 
soltam pelos, e podem ser amarrados nas 
laterais do seu berço. 
Badados laterais feitas com o mesmo tecido, 
com detalhes em pompom, pode ser lavável 
na máquina, mas recomendamos que lave 
à mão com carinho: 
 
Dimensões: 90 cm x 80 cm (só tecido) 
Comprimento Total: 1,60 m (Punho a Punho) 
Peso: +/- 600 kg 
Capacidade Máxima de Carga: 20 kg 
Composição: 100% Algodão 
 

Conheça a nossa Rede de Dormir para Berço 

Rosa , feita em Tecido Tricoline 100% algodão, 

confortável, antialérgico feita especialmente para 

deixar o útero na mamãe. 

Temos modelos lisos e estampados, seus 

punhos são feitos em fios de nylon, não soltam 

pelos, e podem ser amarrados nas laterais do 

seu berço. 

Badados laterais feitas com o mesmo tecido, com 
detalhes em pompom, pode ser lavável na 

máquina, mas recomendamos que lave a mão 

  

Dimensões: 90 cm x 80 cm (só tecido) 

Peso: +/- 600 kg 

Composição: 100% Algodão 

  
Código: 7898625661194 

 

Benefícios da Rede para Berço : 
Prevenir a Síndrome de Morte Súbita Infantil; 
Evitar que a cabeça do bebê fique achatada atrás, já que não é algo plano; 

Manter a curvatura da espinha saudável; 
Ajudar o bebê a ter uma melhor qualidade de sono e assim dormir mais; 

Facilita a transição do bebê do útero para o mundo. 
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MANTAS 

 

 

MANTA CASAL 100% ALG CARAMELO 

Código: 7898625661286 

 

MANTA CASAL 100% ALG  BEIGE 

Código: 7898625660661 

 

MANTA CASAL 100% ALG  MARRON 

Código: 7898625660678 

 

COBERTOR CASAL KING LARANJA 

Código: 7898625660975 

 

COBERTOR CASAL KING VERDE E BCO 

Código: 7898625661002 

 

MANTA CASAL 100% ALG. VINHO  

Código: 7898625660685 

 

MANTA CASAL MESCLADO 

Código: 7898625661309 

 

COBERTOR CASAL KING AZUL 

Código: 7898625660982 

 

MANTA CASAL TAMBABA 

Código: 7898625661330 

 

MANTA CASAL 100% ALG. VERDE 

Código: 7898625660647 

 

MANTA CASAL TAMBABA CRÚ 

Código: 7898625661354Marca 

 

MANTA CASAL 100 ALG AZUL 

Código: 7898625661293 
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ACESSÓRIOS 

CABO EXTENSOR PARA REDE DE DORMIR TAM 60 CM 

 

 

 

Código: 7898625661545 

  
Compostos por fios de nylon, os quais 
são muito resistentes, suportam até 
300 kilosEm uma das extremidades 
contem um gancho na outra 
extremidade um laço lacrado com aço 
que impede que o cabo seja solto. 
 
Unidade : Par 
Peso: 500 gramas 
Capacidade Máxima de Carga: 300 kg 
Composição: nylon e aço 
Disponiveis nos tamanhos: 60 cm 
 
Confira as vantagens de usar o cabo 
extensor de Rede de Dormir 
 
Corda feita em puro Nylon, suporta 
até 300 quilos; 
Flexível e dobrável, uma das pontas 
acompanha um gancho; 
Pode ser usado em qualquer 
ambiente, pilares, vigas, lajes; 
Pode ser usado entre árvores; 
Cada cabo tem 60  centímetros , 
ampliando sua rede em até 1,2 
metros; 
Leve e resiste, lavável e não solta 
tinta; 

 

 

Código: 7898625661552 

 

Código: 7898625661064 

 

Código: 7898625661521 

 

Código: 7898625661583 

 

Código: 7898625661538 

 

Código: 7898625661590 

Desenvolvidos para 
facilitar a armação da 
sua Rede de Descanso 
em lugares onde os 
ganchos estão muito 
distantes. Portanto, 
desenvolvemos cabos 
extensores que facilita a 
armação da sua rede. 
  

Compostos por fios de 
nylon, os quais são muito 
resistentes, suportam até 
300 kilos.Em uma das 
extremidades contém 
um gancho na outra 
extremidade um laço 
lacrado com aço que 
impede que o cabo seja 
solto. 

 



 
 

 www.redededormir.com www.redesdedormir.com 

São Bento | Paraíba | Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contato@redesdedormir.com 

facebook.com/redesdedomir 

instagram.com/redesdedormir 

 

Avenida Francisco de Paula Saldanha 686 – Centro São Bento| Paraíba | Brasil 

(83) 99602-8302 

(83) 98219-5000  
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