
Sobre a loja
A Abra Cadabra é uma loja de muito renome no segmento de enxovais e móveis

para bebês e crianças. Atualmente, eles possuem mais de 10 lojas físicas e estão no
mercado desde 1985.

Seus principais produtos são carrinhos para bebês, guarda roupas, berços e kits de
quartos. Por isso, se você está montando o quartinho para a chegada do seu bebe,
recomendamos que você conheça essa incrível loja de varejo que garante em seu estoque
diversos produtos de diferentes variedades e marcas.

Além de sua área do segmento de produtos para bebês e crianças, eles também
possuem um grande espaço para compras de varejo, principalmente móveis como
escrivaninhas, sofás, puffs, cadeiras para escritório e diversos outros produtos que podem
ser conferidos em todo o site.

Não apenas pela enorme variedade de produtos, mas também pela qualidade
excelente, além de todo o suporte e pós atendimento que a loja garante. Outro ponto muito
importante a ser destacado é que possuímos diversos cupons de desconto válidos para
serem utilizados por todo o site, não perca essa oportunidade e clique em dos cupons acima
para ser direcionado para o site oficial.

Ela também é muito presente em todas as redes sociais como instagram, facebook,
Youtube, Pinterest, e Spotify, além de possuir um canal de comunicação pelo Whatsapp,
para auxiliar em quaisquer dúvidas que possam surgir ou mesmo, qualquer problema com o
site ou a compra.

Completa e muito moderna, a loja de varejo possui tudo que você irá precisar para a
maternidade, além de possuir também sua área de Espaço Casa, com móveis diversos.
Não deixe de clicar em um dos nossos links de direcionamento e ir para o site oficial da loja.

Entrega
A Abra Cadabra entrega em todo território nacional, com o valor do frete variando de

acordo com a localidade, mas, não há nada melhor do que comprar e receber o produto no
conforto do seu lar, não é mesmo?

Aqui na cupomzeiros separamos alguns cupons de desconto para frete grátis na
loja Abra Cadabra, garanta ele agora mesmo.

Ela ainda possui, em todo território nacional, 10 lojas físicas para que, caso você
deseje, retire seu produto na própria loja, desse modo, você realiza a compra no site, e vai
até a loja mais próxima retirar seu produto, bem simples não?

A loja de varejo também preza muito pelos prazos de entrega e com o pós
atendimento, garantindo um canal e diversos meios de comunicação em caso de
necessidade de troca ou devolução.

Montagem
Além da comodidade de receber os móveis na sua residência, a Abra Cadabra

também conta com um serviço de montagem de móveis, para que desse modo, você fique
ainda mais tranquilo e cômodo.

A sua entrega chegará e uma pessoa virá montar os móveis para você, para que isso
não se torne uma preocupação sua.

Entretanto, este serviço não está disponível para todo o território nacional, sendo
apenas nas regiões do Rio de Janeiro e São Paulo - Capital, havendo necessidade de ao
final da compra, inserir o CEP e verificar a disponibilidade do serviço.



Este serviço é cobrado a parte e você pode optar por acrescentá-lo ao seu carrinho
ou não, podendo a montagem ficar por sua conta, caso essa seja sua vontade.

Chá de bebê
A Abra Cadabra conta com um serviço incrível de lista para chá de bebê, que te

ajudará muito nesse momento super especial da sua vida, pelo site oficial deles você monta
uma lista, com os itens da lista de chá de bebe, e desse modo, os convidados saberão
exatamente o que comprar e os produtos chegarão na sua casa.

Este serviço com certeza irá te ajudar muito, principalmente por que isso evita que
hajam presentes repetidos, ou mesmo, algum que você não goste, já que os presentes a
serem escolhidos estarão na lista previamente feita por você.

Acesse o site, através de um dos nossos links, clicando em uma das oportunidades
de desconto listadas aqui na pagina, e confira ainda hoje essa ferramenta incrível!

Produtos vendidos

Kit quarto Infantil
A Abra Cadabra oferece, em seu site oficial, mais de 70 variedades de kit quarto,

para que você possa comprar todo o quarto do bebe, já incluso o berço, a cômoda, a
poltrona e até mesmo puff, além disso, em alguns está incluso guarda roupa.

Mais que a variedade de produtos, há também uma variedade enorme de cores,
sendo disponibilizado quartos completos nas cores azul, branco, cinza, rosa e diversas
outras.

Há desde quartos mais simples até aqueles mais completos, com preços variados, e
com certeza, você encontrará um deles que caberá no seu bolso, principalmente com o
código promocional da Abra Cadabra.

Carrinho para bebe
O conforto é essencial para que você possa sair com seu bebe, além de ser

necessário garantir a devida segurança do mesmo. Pensando nisso, a Abra Cadabra conta
com diversos modelos e marcas de carrinhos para bebe, tudo para que você possa
selecionar aquele que lhe agrada mais.

São mais de 30 modelos para você escolher e receber diretamente na sua casa,
principalmente neste momento mais sensível que a mãe passa, aproveite e faça uso da
confiabilidade da loja, e receba seus produtos no conforto do seu lar.

Guarda-roupas

Comprar guarda-roupa nunca é uma tarefa fácil, já que deve ser um móvel durável e
mais que isso, zelar pela qualidade. E para facilitar a sua vida, o site da Abra Cadabra conta
com quase 100 modelos diferentes de guarda roupas.

Diversidade é algo que realmente não falta, modelos com gavetas, sem gavetas,
com portas de correr, e podendo até retirar e colocar divisórias, além de tamanhos variados
e cores diversas.



Tons de azul claro deixarão o quarto do seu bebe ainda mais charmoso, mas tons de
rosa bebe deixará ele delicado e sutil. Caso você seja mais clássica, a loja possui modelos
em cores lisas como branco, cinza e marrom.

Tudo isso, para que você possa, da comodidade da sua casa, garantir que seu bebe
tenha o quarto mais lindo possível.

Berços
A escolha do berço para seu bebe nunca é uma escolha fácil, principalmente

porque dentro do mercado há diversos modelos diferentes, entretanto, sabemos que nesta
fase tão delicada, você como mãe preza muito pela segurança do seu filho.

A Abra Cadabra conta com mais de 70 modelos diferentes de berços, entre eles
berços evolutivos, 3 em1, americanos, mini berços e diversos outros modelos e cores.

Outro ponto muito importante é que todos os modelos do site da Abra Cadabra
possuem certificação do INMETRO e uma tintura completamente atóxica, garantindo todos
os cuidados necessários para seu neném dormir confortável e você sentir-se segura.

Não opte pelo duvidoso, garanta o berço do seu neném e escolha dentre os modelos
do site, temos certeza de que você irá se encantar pela quantidade e qualidade que a loja
oferece.

Enxoval
Com a ansiedade do tão esperado dia da chegada do bebe, os pais sempre se

preparam e montam todo o quartinho para a chegada do neném.
Na Abra Cadabra, você encontra tudo que você precisa para montar o enxoval

completo do quartinho do seu bebe, incluindo lençóis, fronhas, tapetes, almofadas,
mosquiteiros e diversos outros itens que trarão todo o charme que você procura.

Acessórios
Os acessórios são outro ponto de destaque da loja, ora posto que a mesma garante

em seus estoques os mais diversos itens para o conforto do seu bebe, como almofadas de
amamentação, grades para proteção da cama, trocadores americanos de diversas cores,
baús, babás eletrônicas, entre diversos outros.

Não deixe de conferir esta sessão no site da loja, há realmente muitos objetos
interessantes e que com certeza te auxiliarão e complementarão ainda mais na
maternidade.

Brinquedos
Brinquedos são acessórios que com certeza você irá precisar, principalmente para

melhorar e auxiliar no desenvolvimento e aprendizado da criança. Entre os brinquedos que
você pode encontrar para comprar na loja, há bonecas, cabanas, pelúcias,brinquedos
educativos, régua de crescimento, mini móbile e diversos outros.

Sabendo da importância que os brinquedos possuem para o correto desenvolvimento
do neném, a Abra Cadabra possui uma variedade incrível, e justamente por isso, vale muito
a pena ser conferida!

Espaço Casa:
Como citamos anteriormente, a Abra Cadabra é uma loja de vareja e portanto, possui

em seu site uma opção de “espaço casa”, na qual, garante diversos móveis como



decorações de casa, cadeiras para escritório, poltronas, prateleiras, puffs, racks e diversos
outros móveis.

São mais de 1000 produtos para que você possa comprar e deixar sua casa ainda
mais bonita.

Estão à venda móveis de todos os estilos, desde os mais clássicos até os mais
modernos e sofisticados, variando muito em cores e tamanhos.

Como conseguir um desconto

A Abra Cadabra oferece diversos meios de economizar para montar e comprar as
coisas para seu bebe, por isso, vamos listar as principais oportunidades que você não pode
perder e que também encontra-se listada aqui na cupomzeiros.

Aqui no site cupomzeiros estamos sempre trabalhando para que possamos listar
para você as melhores oportunidades e cupons de descontos para sua compra.

Cupom Abra Cadabra 50% OFF no frete
Você sabia que pode comprar no site oficial e ainda, receber na sua casa, pagando

apenas 50% do frete? Isso mesmo, a cupomzeiros garantiu e separou para você esse
cupom de desconto para frete.

Para ativá-lo, basta procurar pelo cupom Abra Cadabra 50%OFF no frete, e clicar em
ver cupom, em seguida, copie seu cupom e cole na área de “cupom de desconto” antes de
finalizar a compra.

Prontinho, agora, além de comprar produtos de excelente qualidade, você ainda
consegue pagar apenas metade do valor do frete!

Cupom de frete grátis
Não tem nada melhor do que comprar na internet e receber na sua casa sem

qualquer custo adicional, né? Justamente pensando nisso, a Abra Cadabra garante frete
grátis, em produtos selecionados, nas compras com entrega na região Sul e Sudeste.

Pesquise dentre os cupons aquele de frete grátis Abra Cadabra e garanta para si
essa oportunidade única.

Aniversário Abra Cadabra

A loja Abra Cadabra está comemorando no mês de junho seu aniversário, e como
um presente para vocês, consumidores, ela está com diversos descontos em todo o site,
chegando até 52% de desconto.

Não perca essa oportunidade incrível, clique em um dos nossos links de ofertas para
ser direcionado ao site oficial e garantir ainda hoje os melhores móveis para sua casa, além
de que, aqui pela cupomzeiros você pode acompanhar as melhores ofertas e descontos
disponíveis.

Enxovais com até 52% OFF



Os enxovais para bebe estão com até 52% de desconto, perfeito para você montar o
quarto do seu bebe não é mesmo? Não perca essa oportunidade e busque nesta página o
link e acesse a loja para visualizar todos os itens na promoção.

Móveis infantis com até 43% OFF

Já os móveis infantis estão saindo com até 43% OFF, incluso diversos guarda
roupas, cômodas, e até mesmo berços, por isso,  separamos para você um link com os
principais itens que encontram-se nesta promoção, basta procurar pela lista de cupom
aquela escrita Móveis infantil com desconto Abra cadabra até 43% OFF.

Brinquedos com até 30% OFF
Um item que com certeza não pode faltar para o quarto do seu neném são os

brinquedos para que ele possa se desenvolver certo? E para isso, a Abra Cadabra também
garante ofertas diversas com até 30% OFF, selecionamos os principais itens promocionais
e linkamos no nosso site, para que você possa selecionar com todo carinho do mundo e
presentear seu filho com esses brinquedos.

10% OFF para pagamentos por boleto bancário
A Abra Cadabra, além de tudo, dá um desconto especial de 10% no valor da

compra final para aqueles que desejam realizar o pagamento por meio de boleto bancário,
então, se você deseja economizar ainda mais, você pode utilizar esse método de
pagamento e garantir um valor final ainda menor.

Parcelamento em até 10x sem juros em todo o site
Entretanto, caso você deseje pagar o valor no cartão de crédito, o parcelamento da

loja é em até 10 vezes sem juros, facilitando desse modo, o pagamento e ainda mais, que
dessa maneira, você consegue comprar mais e pagar em parcelas mais suaves.


