
Catálogo de Produtos 



Seja qual for a sua necessidade, em muitas vezes exige sofisticação e 
qualidade, fazendo a melhor opção, o ALUGUEL DE CADEIRA DE FERRO



A Cabral Festas Locações também a opção  de locação de cadeiras de madeira dobráveis . As cadeiras são 
parte importante na decoração de casamento de uma festa e, portanto, merecem uma atenção especial de 

acordo com o visual da festa.



A Cabral Festas Locações também a opção de Cadeira de Plástico sem Braço - Bistrô. Um produto
versátil que adequa-se aos mais diversos estilos de eventos: casamentos, workshop, treinamentos, 

recepções, coquetéis



As cadeiras Tiffany são famosas por sua sofisticação e seu design moderno e 
elegante. Muito utilizadas em jantares, festas e eventos sociais e você acha na 

Cabral Festas Locações





Puffs decorativos - Ambientação - aluguel de 
puffs decorativos quadrados, redondos e 

retangulares várias cores e medidas na Cabral 
Festas Locações





Utilizados tanto para a montagem de cerimônias para casamento, lounges ou complementos, bancos são 
sempre uma ótima opção para quem precisa ter um belo móvel, com um custo por assento acessível. 

Confira a linha de aluguel de bancos da Cabral Festas Locações



Mesas Vários Modelos e Tamanhos - Locação de mesas 
diária e Locação mesas mensal, a Cabral Festas 
Locações oferece a opção exata para a sua necessidade



Bistrô Aluguel de Mesas  e 
Cadeira Bistrô para Festas e 
Eventos na Cabral Festas 
Locações



A Cabral Festas Locações também oferece Locação de Móveis Rústicos









Aluguel de Tenda e Pergolado



A Cabral Festas Locações também
oferece Locação de toalha,  Cobre Mancha ,  

Trilhos para festas em várias medidas e 
tecidos.







O guardanapo de pano dá um toque 
especial à mesa nos na  Cabral Festas 

Locações temos grande variedade.



Aluguel de Sousplat´s



Uma mesa montada com sousplat fica, sem
dúvida, muito mais charmosa consulte-nos.





A Cabral Festas Locações é especializada em Aluguel de Louças
para Festas, Eventos e Buffet em geral
Oferecemos o serviço de Locação de Louças como: Talheres, Pratos, 
Porcelanas, Xícaras entre outras, nos mais variados modelos e 
formatos para compor a decoração de seu Evento.
Aqui você encontra tudo sobre Aluguel de Louças.



Aluguel de Louças





Aluguel Louças
Feijoada



Aluguel De Louça
de Finger Food



Aluguel de louças para café 
Xicaras de café, chá, coffe
break, Suqueiras, Jarras. 



Suportes de Bolos, 
Doces e Vasos





Aluguel de Kit Infantil e Brinquedo











Aluguel Bolo Fake 



Cabral Festas Locações é uma empresa especializada na 
locação de materiais e mobiliários para Festas e 

Eventos que busca constantemente 
em oferecer sempre produtos e serviços com altos índices 

de qualidade.

Garantimos a melhor entrega, qualidade , gestão, 
pontualidade e tranquilidade ao nosso cliente 

para que sinta-se realizado e com a certeza de que fez 
a melhor escolha com o melhor custo-benefício.

Todo material que retorna de evento é vistoriado caso 
necessário é alvo de manutenção e sempre higienizado 
portanto o material de aluguel é sempre entregue em 

ótima condição.

Estamos localizados em Taboão da Serra na região 
Sudoeste da Grande São Paulo tendo como vizinhos 

Butantã, Campo Limpo, Morumbi, Itapecerica da Serra, 
Embu, Embu Guaçu Diadema, Osasco, Cotia, Vargem 

Grande Paulista.



Nossa Missão

Atender com excelência as necessidades de 
nosso cliente.

Nossos Valores

Contribuir para a realização de sonhos.

Ética, verdade e respeito na relação com 
nosso cliente.

Atender as situações de emergência com 
senso, criatividade e agilidade.

Oferecer profissionalismo, inovação, 
qualidade e diferencial.



Alguns de Nossos Clientes



Fale 
Conosco e 
Faça seu 
próximo 
evento

contato@cabrafestas.com.br

www.cabralfestas.com.br

11 9 8213 9288  WhatsApp 

Tel: 11 4135 4922 – 11 4135 5213

E-mail: contato@cabralfestas.com.br

mailto:contato@cabralfestas.com.br

