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Que alegria fazer parte da rotina de vocês!

Ter filhos é desafiador, mas ao mesmo tempo, gratificante. 
Nós, da Burigotto, acreditamos que praticidade, 
conforto e segurança são prioridades para pais, mães 
e seus bebês. Assim, oferecemos nossos produtos 
de altíssima qualidade para que os momentos entre 
vocês se tornem uma experiência ainda mais especial. 

Esperamos que aproveitem muito!

Com carinho,

DESDE 1955

Burigotto S.A. Indústria e Comércio 
Rua Martino Dragone, 280 
Jardim Santa Bárbara 
CEP 13480-308 
Limeira - SP - Brasil 
Tel.: (19) 3404-2000 
SAC 0800 770 2298 
burigotto.com.br

EDIÇÃO
2020
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Passeio



CONVERT PARA CRIANÇAS RECÉM-NASCIDAS ATÉ 15KG.

Travel System Modular 
completo: pode ser usado 
como berço, assento ou 
com o bebê conforto

Peso: 9,8kg

REGISTRO  Nº 008798/2019 CE-CAR/IQB 000014 53131/19-001

• Assento reversível 
• Encosto reclinável em várias    
   posições 
• Adaptador para fixação da  
   cadeira Touring X (vendida  
   separadamente) 
• Cesto porta-objetos 
• Rodas dianteiras com giratórios 
• Capota regulável  
• Cinto de segurança de 5         
   pontos  
• Protetor frontal removível 
• Rodas dianteiras e traseiras  
   removíveis 
• Apoio para os pés regulável 
• Freio conjugado 
• Cinto de segurança regulável  
   em 2 posições de altura

Vem com adaptador para 
instalar o bebê conforto 

Touring X 
(vendida separadamente)

40cm 57cm 100cm

11
5c

m

10
7c

m

http://www.youtube.com/watch?v=Lk6VJM6YvI0
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BLUE 
IXCA5124PRC8

Como os recém-nascidos até aproximada-
mente 6 meses não têm musculatura sufi-
ciente no corpinho para se erguer, eles pre-
cisam ficar deitados a maior parte do tempo. 
O Convert é ótimo para situações em que 
os pais e mães precisam sair de casa e 
levar o bebê junto. Assim, o bebê ganha 
uma espécie de bercinho portátil, po-
dendo ser colocado para dormir inde-
pendentemente de onde estiver. Pode 
ser usado também para facilitar a loco-
moção do bebê pelos diferentes cômo-
dos da casa, mantendo ele sempre perto. 

O Convert permite que você configure o carrinho da forma mais 
adequada para cada passeio ou etapa de crescimento da criança. 
No formato cadeira, o sistema reversível faz com que a criança fique 
voltada para o condutor, ou de frente, contemplando a paisagem. No 
formato berço com o assento totalmente reclinado, você pode deixar a 
criança dormindo tranquilamente. E também pode ser acoplado com 
o bebê conforto (Touring X, vendida separadamente), o que permite 
tirar o bebê do carro e colocá-lo no carrinho sem precisar incomodá-lo.

DARK GRAY 
IXCA5124PRC48

CAPUCCINO 
IXCA5124PRC50

7



GENIUS PARA CRIANÇAS RECÉM-NASCIDAS ATÉ 15KG.

O Genius tem design 
moderno e inovador, 
além de ser muito 
confortável e prático

Peso: 6,3kg

• Sistema de fechamento   
   autofold 
• Capota regulável, extensível e  
   com visor 
• Encosto com multiplas   
   posições de regulagem 
• Cinto de segurança de 5   
   pontos 
• Trava automática ao fechar 
• Rodas removíveis 
• Chassi em alumínio 
• Freio traseiro conjugado 
• Cesto porta objetos 
• Protetor frontal removível 
• Rodas dianteiras giratórias 
• Apoio para os pés ajustável 
• Cinto de segurança ajustável  
   em 4 níveis de altura 

REGISTRO Nº 008800/2019 CE-CAR/IQB 000014 53128/19-001

Capota regulável, extensível e com 
visor

80cm50cm

11
0

cm

29cm

78
cm

http://www.youtube.com/watch?v=0smRXzGMp1s
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Na hora de escolher um carrinho para seu bebê você 
deve levar em conta suas necessidades e estilo de vida. 
Cada um deles tem suas características e qualidades. 
Procure um que atenda às exigências do seu cotidiano. 
O Genius é um carrinho que vai ao encontro do que as mamães 
e papais práticos mais procuram. Muito funcional, é ideal para 
o cotidiano, pois alia praticidade e conforto. Seu sistema de 
fechamento autofold permite que você segure a criança no colo 
enquanto fecha o carrinho, é só um empurrãozinho.

Com encosto super 
reclinável, para crianças 

a partir de recém-
nascidas

BLUE DENIM 
IXCA5125PRC54

BLACK 
IXCA5125PRC42

GRAY 
IXCA5125PRC20

Com fechamento 
autofold: um simples 
movimento e ele se 

fecha automaticamente



ZAP PARA CRIANÇAS RECÉM-NASCIDAS ATÉ 15KG.

Peso: 7,4kg

• Capota regulável, extensível e  
   com visor 
• Encosto com múltiplas   
   posições de regulagem 
• Cinto de segurança de 5   
   pontos 
• Trava para fixação da cadeira  
   Touring X (vendida   
   separadamente) 
• Trava automática ao fechar 
• Rodas removíveis 
• Chassi em alumínio 
• Freio traseiro conjugado 
• Cesto porta objetos 
• Protetor frontal removível 
• Rodas dianteiras giratórias 
• Alça para transportar tipo mala 
• Apoio para os pés ajustável 
• Cinto de segurança ajustável  
   em 2 alturas 

REGISTRO Nº 000720/2020 CE-CAR/IQB 0014 53434/19-001

Capota regulável, extensível e com visor

O Zap possui trava 
para fixação do bebê 
conforto Touring X

51cm 77cm

10
4

cm

28cm

58
cm
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O ZAP é um carrinho único! Ele une toda a praticidade dos 
carrinhos de passeio quanto o potencial dos travel systems. 
Ele é um carrinho prático, fácil de manusear, ideal para o dia 
a dia. Quando fechado, fica muito compacto e não ocupa 
muito espaço. Além disso, tem a incrível alça tipo mala para 
não ficar carregando quando não estiver em uso. Agora o 
mais incrível é que ele também tem a característica dos travel 
systems: com a trava para fixação da cadeira Touring X você 
pode acoplar o bebê conforto da Burigotto no seu ZAP! 
Com o ZAP você tem o melhor dos dois mundos.

BLACK 
IXCA5134PRC42

GRAY 
IXCA5134PRC20

O ZAP tem uma incrível alça retrátil 
tipo mala. Com ela você não precisa 
ficar carregando o carrinho quando 
ele não estiver em uso. Dá para 
empurrar o carrinho apenas com 
uma mão, deixando a outra livre! 
Com o ZAP você tem o melhor dos 
dois mundos.



WOW PARA CRIANÇAS RECÉM-NASCIDAS ATÉ 15KG.
REGISTRO Nº 000720/2020 CE-CAR/IQB 0014 53434/19-001

86cm55cm

10
6c

m

30cm

80
cm

86cm

10
6c

m
• Fechamento autofold 
• Capota regulável, extensível e  
   com visor 
• Encosto com múltiplas   
   posições de regulagem 
• Cinto de segurança de 5   
   pontos 
• Trava automática ao fechar 
• Rodas removíveis 
• Chassi em alumínio 
• Freio traseiro conjugado 
• Cesto porta objetos 
• Protetor frontal removível 
• Rodas dianteiras giratórias 
• Apoio para os pés ajustável 
• Cinto de segurança ajustável  
   em 3 alturas 

Capota regulável, extensível e com 
visor

O WOW tem 
sistema de 
fechamento 
autofold

Peso: 7,4kg
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BLACK 
IXCA5131PRC42

GRAY 
IXCA5131PRC20

O WOW é um carrinho que vai surpreender você. Muito 
funcional, é ideal para o cotidiano, pois alia praticidade e 
conforto. Seu sistema de fechamento autofold permite que 
você segure a criança no colo enquanto fecha o carrinho. 
Além disso, é muito aconchegante para a criança.

Com fechamento 
autofold: um simples 
movimento e ele se 

fecha automaticamente

Com encosto reclinável, 
para crianças a partir 
de recém-nascidas



HOODIE PARA CRIANÇAS RECÉM-NASCIDAS ATÉ 15KG.

Com capota extensível 
e regulável

Peso: 6,3kg

• Capota estendida regulável 
• Encosto com múltiplas   
   posições de regulagem 
• Cinto de segurança de 5   
   pontos 
• Fecha-se com uma mão 
• Trava automática ao fechar 
• Chassi em alumínio 
• Freio traseiro conjugado 
• Compacto quando fechado 
• Protetor frontal removível 
• Rodas dianteiras giratórias com  
   trava 
• Cesto porta objetos 
• Rodas de 5 polegadas 
• Apoio para os pés regulável 
• Cinto de segurança ajustável  
   em 3 posições de altura 
• Rodas removíveis 

REGISTRO 008801/2019 CE-CAR/IQB 000014 53004/19-001

48cm 80cm33cm

66
cm 10

4
cm

Fecha-se com apenas uma mão

http://www.youtube.com/watch?v=0WUWlf2ve0c
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BLACK 
IXCA5120PRC42

DARK GRAY 
IXCA5120PRC48

CAPUCCINO 
IXCA5120PRC50

O HOODIE é um carrinho feito 
na medida! Fácil de abrir e de 
fechar é indicado desde recém-
nascido, tem capota estendida, 
chassi em alumínio, faz muito 
bem para o bolso, e é super 
prático! Quando fechado fica 
muito compacto, ocupando 
pouco espaço. Tudo que os 
papais e as mamães procuram 
para o dia a dia. Hoodie, na 
medida!

O HOODIE possui encosto reclinável permitindo o uso 
desde recém-nascidos até 15 quilos. Com protetor de 
ombros e entrepernas acolchoados e apoio para os pés 
ajustável, o Hoodie é super confortável para os pequenos.



 IT PARA CRIANÇAS RECÉM-NASCIDAS ATÉ 15KG.

• Fechamento tridimensional 
• Fechado, é ultracompacto 
• Chassi em alumínio 
• Compacto e leve em uso 
• Capota regulável e com visor 
• Rodas dianteiras giratórias 
• Protetor frontal removível 
• Cinto de segurança de 5      
   pontos 

• Cesto porta-objetos 
• Encosto com múltiplas   
   posições de regulagem 
• Freio traseiro conjugado 
• Pedana regulável 
• Trava de fechamento 
• Capota extensível 
• Protetor de ombros

GRAY 
IXCA5115PRC20

REGISTRO Nº 004092/2018 - CERTIFICADO CE-CAR/IQB 0014 51924/18-001

BLACK 
IXCA5115PRC42

Capota extensível com 
visor

O menor carrinho da 
Burigotto, fechado 
mede apenas 55 cm 
de altura e cabe em 
bagageiros de aviões

Pedana regulável, deixa o 
carrinho maior

Peso: 5,8kg

30cm 50cm 76cm

10
3c

m

55
cm

http://www.youtube.com/watch?v=I2z51qGCOU0
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UP! PARA CRIANÇAS RECÉM-NASCIDAS ATÉ 15KG.

BLACK 
IXCA5111PRC42

GRAY 
IXCA5111PRC20

30cm30cm

Com alça para transportar

• Capota regulável e com visor 
• Encosto com múltiplas   
   posições de regulagem 
• Cinto de segurança de 5   
   pontos 
• Trava automática ao fechar 
• Chassi em alumínio 
• Freio traseiro conjugado 

• Compacto quando fechado 
• Alça para transporte 
• Protetor frontal removível 
• Rodas dianteiras giratórias com  
   trava 
• Cesto porta objetos 
• Rodas de 5 polegadas 
• Com alça para transportar 

Muito pequeno, cabe em 
bagageiros de aviões

O UP! é super prático: 
o protetor frontal é 
articulável e removível

RED BLACK 
IXCA5111PRC46

REGISTRO Nº 001986/2017 - CERTIFICADO INOR.E.C-CPD.001-40/17 - INOR OCP 008

Peso: 6,6kg

46cm 83cm

10
3c

m

45cm

55
cm

http://www.youtube.com/watch?v=J0bTK8xcPYg


SOUL PARA CRIANÇAS RECÉM-NASCIDAS ATÉ 15KG.

RED BLACK 
IXCA5112PRC46

Travel System 
Modular completo: 
pode ser usado como 
berço, assento ou 
com o bebê conforto

REGISTRO  Nº 004970/2017 CE-CAR/IQB 0014 52932/19-001

Peso: 10,1kg

• Assento reversível 
• Encosto reclinável em várias  
   posições 
• Adaptador para fixação da  
   cadeira Touring X 
• Cesto porta-objetos 
• Rodas dianteiras com   
   giratórios 

• Apoio para os pés regulável 
• Chassi em alumínio 
• Manopla ajustável na altura 
• Capota regulável com visor 
• Cinto de segurança de 5   
   pontos 
• Protetor frontal removível

Pode ser usado como  
berço ou assento reversível

Com adaptador para instalar 
a cadeira Touring X 

(vendida separadamente)

BLACK 
IXCA5112PRC42

48cm 62cm 90cm

10
8c

m

10
0

cm

http://www.youtube.com/watch?v=8hQ0aFt3WZE
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TWINGO PARA CRIANÇAS RECÉM-NASCIDAS ATÉ 15KG.

Peso: 12,9kg

• Capotas independentes com  
   bolsos e visores 
• Encosto com 4 posições de  
   regulagem e independentes 
• Cinto de segurança de 5   
   pontos 
• Trava automática ao fechar 
• Freio traseiro conjugado 
• Compacto quando fechado 

• Fechamento tipo guarda-chuva 
• Rodas dianteiras giratórias com  
   trava 
• Cesto porta objetos 
• Apoio para os pés regulável e    
   independentes 
• Medida frontal reduzida

REGISTRO 008803/2019 CE-CAR/IQB 000014 53198/19-001

83cm 76cm 45cm 37cm

10
6c

m

BLACK 
IXCA5123PRC42

Capotas independentes com 
visores e bolsos

Muito compacto 
quando fechado

Twingo possui apoio 
para os pés ajustáveis 
e independentes



RIO K PARA CRIANÇAS RECÉM-NASCIDAS ATÉ 15KG.

MESCLADO CINZA 
IXCA2056PR34

MESCLADO AZUL 
IXCA2056PR95

Com trava para 
fixação do bebê 
conforto Touring X

REGISTRO  Nº 004970/2017 CE-CAR/IQB 0014 52932/19-001

Cabo reversível Capota com visor

MESCLADO PRETO 
IXCA2056PR94

• Cabo reversível 
• Capota regulável e removível 
• Cinto de segurança de 5   
   pontos 
• Protetor frontal removível 
• Rodas dianteiras com   
   giratórios, travas e freios 
• Freio traseiro conjugado 
• Cesto porta-objetos 
• Encosto reclinável em 4   

   posições 
• Trava para fixação da cadeira  
   Touring X 
• Capota com visor 
• Acabamento diferenciado 
• Tecido macio e confortável 
• Compatível com os ninhos  
   Pramette e Neonato (vendidos  
   separadamente)

Peso: 9,5kg

87,5cm36cm

94
cm

54,5cm

98
cm



RIO K 
TRAVEL SYSTEM

PARA CRIANÇAS RECÉM-NASCIDAS ATÉ 15KG.

MESCLADO CINZA 
IXCJ4019PR34

MESCLADO AZUL 
IXCJ4019PR95

REGISTRO  Nº 000426/2017 CE-CAR/IQB 000014 52315/18-007

TRAVEL SYSTEM: 
RIO K + TOURING X

MESCLADO PRETO 
IXCJ4019PR94

Os modelos Travel System são compostos de carrinho 
+ bebê conforto. Todas as características do carro Rio 
K mais a cadeira Touring X num único pacote, mais em 
conta para o consumidor. Com a Touring X você pode 
transportar o bebê com conforto e segurança e ainda 
pode retira-lo do automóvel e colocá-lo no carrinho sem 
precisar incomodá-lo, aproveitando o passeio.



ECCO

Com capota regulável 
e removível

REGISTRO 008801/2019 CE-CAR/IQB 000014 53004/19-001

PARA CRIANÇAS RECÉM-NASCIDAS ATÉ 15KG.

• Capota regulável e removível 
• Cinto de segurança de 5   
   pontos 
• Protetor frontal 
• Rodas dianteiras com giratórios                      
   e travas 
• Freio traseiro conjugado 
• Cesto porta-objetos 

• Encosto reclinável em 4   
   posições 
• Trava para fixação da   
   cadeira Touring X (vendida  
   separadamente) 
• Acopla os ninhos Pramette e  
   Neonato (vendidos   
   separadamente)

CZ AZUL 
IXCA2057PR14

CZ VERMELHO 
IXCA2057PR13

CZ BEGE 
IXCA2057PR12

PRETO COBRE 
IXCA2057PR15

Peso: 8,3kg

90cm38cm

98
cm

56cm

10
1c

m



ECCO 
TRAVEL SYSTEM

PARA CRIANÇAS RECÉM-NASCIDAS ATÉ 15KG.

CZ BEGE 
IXCJ4020PR12

CZ AZUL 
IXCJ4020PR14

REGISTRO  Nº 000426/2017 CE-CAR/IQB 000014 52315/18-007

TRAVEL SYSTEM: 
ECCO + TOURING X

CZ VERMELHO 
IXCJ4020PR13

PRETO COBRE  
IXCJ4020PR12

MON AMOUR 
IXCJ4020PR45



Com alça de 
apoio e para 
transporte 

• Protetor para a cabeça   
   removível 
• Capota removível 
• Regulagem do cinto na altura  
   dos ombros 
• Alça de apoio e para transporte 
• Cinto de segurança de 3   
   pontos 
• Protetor acolchoado para os  
   ombros 
• Estrutura em plástico de   
   engenhara, leve e resistente 
• Concha arredondada para  
   balanço 

Com a Base* (ref.: 
IXAP0351PR) a cadeira 
permanece instalada no 

veículo, facilitando retirar e 
encaixar.

*(vendida separadamente) 

TOURING X GRUPOS 0+ PARA CRIANÇAS ATÉ 13 KG
REGISTRO: Nº 000079/2020 BRA 19/02567

Peso: 2,8kg

46cm

58
cm

65cm
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CAPUCCINO 
IXAU3055PRC50

DARK GRAY 
IXAU3055PRC48

BLUE 
IXAU3055PRC8

PRETO 
IXAU3055PR04

MESCLADO AZUL 
IXAU3055PR95

CZ VERMELHO 
IXAU3055PR13

CZ AZUL 
IXAU3055PR14

MESCLADO PRETO 
IXAU3055PR94

Com capota removível

CZ BEGE 
IXAU3055PR12

Concha arredondada para balanço

O bebê conforto é um item obrigatório no enxoval do bebê. 
Além de ser imprescindível no veículo, seu uso é recheado 
de pontos positivos para o dia a dia da família e apresenta 
variadas funções: auxiliar no transporte dentro de veículos 
e a pé; promover a segurança do bebê; tornar o dia a dia 
mais prático; inserir o bebê nas situações sociais da família e 
transmitir conforto em qualquer ambiente, já que leva alento 
em qualquer lugar, uma vez que o bebê sente o afeto e os 
aromas de sua casa quando está acomodado no assento 
próximo à família.

Cores disponíveis:

MESCLADO CINZA 
IXAU3055PR34

BLACK 
IXAU3055PRC42

GRAY 
IXAU3055PRC20



SPIN ISOFIX 360

GRAY 
IXAU5126PRC20

BLACK 
IXAU5126PRC42

Com sistema 360° que 
permite girar a cadeira, 
facilitando colocar e 
retirar a criança

GRUPOS 0+, I, II E III PARA CRIANÇAS DE 0 A 36 KG
REGISTRO Nº000163/2020 BRA 19/02611

• Cinto de segurança de 5   
   pontos 
• Design moderno 
• Tecido super confortável 
• Sistema central de ajuste do  
   cinto de segurança 
• Encosto de cabeça regulável  
   que acompanha o crescimento  
   da criança 
• Instalação utilizando as   
   ancoragens ISOFIX ou   
   convencional, utilizando os  
   cintos de segurança do   
   automóvel 
• Redutor de assento removível 
• Ancoragem Top Tether 
• Protetor de ombros   
   acolchoado e removível 
• Reclinável em várias posições 
  

Peso: 10,7kg

45cm 50cm

65
cm

65
cm

https://www.youtube.com/watch?v=wJsL3zjOwzQ
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• ECONOMIA: 
0 A 36: você não precisa trocar de cadeira 
quando a criança crescer. 
 
• PRATICIDADE: 
360°: a Spin gira 360 graus para você 
colocar ou retirar o bebê. 
 
• TECNOLOGIA: 
SISTEMA ISOFIX: instalação utilizando as 
ancoragens Isofix. 
 
• SEGURANÇA: 
SIDE PROTECTION: proteção contra 
impacto lateral.

UMA CADEIRA! TODAS 
AS POSSIBILIDADESEncosto de cabeça 

regulável que acompanha 
o crescimento da criança

Redutor de assento 
removível para recém 
nascidos

Cinto de segurança 
de 5 pontos



GT

GRAY 
IXAU5130PRC20

BLACK 
IXAU5130PRC42

Peso: 10,7kg

GRUPOS 0+, I, II E III PARA CRIANÇAS DE 0 A 36 KG
REGISTRO Nº000163/2020 BRA 19/02611

• Cinto de segurança de 5   
   pontos 
• Sistema central de ajuste do  
   cinto de segurança 
• Encosto de cabeça regulável  
   que acompanha o crescimento  
   da criança 
• Estofamento fácil de retirar  
   para higienização 
• Reclinável em 3 posições 
• Redutor de assento removível 
• Protetor de ombros   
   acolchoado

Protetor de ombros 
acolchoado

44cm 49cm

68
cm
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Reclinável em 3 posiçõesReclinável em 3 posições

A GT da Burigotto acompanha todas as fases de crescimento da criança, 
desde recém-nascidas até 36 quilos. Com o apoio de cabeça ajustável é 
possível adaptar a altura da cadeira conforme a criança for crescendo. E 
o grande diferencial é que a GT tem o maior ajuste da altura do apoio de 
cabeça da categoria, chegando a 73 cm, da base do assento até a altura 
da cabeça. Isso significa maior conforto para a criança e longevidade do 
uso da cadeira.

73cm

Com redutor de assento 
para recém-nascidos



INFINITY

GRAY BLACK 
IXAU5118CZC49

Peso: 9,3kg

GRUPOS 0+, I, II E III PARA CRIANÇAS DE 0 A 36 KG
REGISTRO: Nº 006933/2018 BRA18/02200

• Cinto de segurança de 5   
   pontos 
• Design moderno; tecido   
   confortável 
• Sistema central de ajuste do  
   cinto de segurança 
• Reclinável em várias posições 
• Encosto de cabeça regulável  

   que acompanha o crescimento  
   da criança 
• Redutor de assento removível 
• Estrutura em plástica de   
   engenharia, leve e resistente 
• Protetor de ombros   
   acolchoado e removível

Reclinável em várias posições Encosto de cabeça 
regulável, que acompanha o 

crescimento da criança

BLACK 
IXAU5118PRC42

48cm 60cm

66
cm

66
cm

http://www.youtube.com/watch?v=xbPwXjbh1Ik


UNIKA

CINZA PRETO 
IXAU3054PR09

Peso: 9,3kg

REGISTRO: Nº 006933/2018 BRA18/02200

Com barra frontal para Grupo O+ Regulável em 4 posições 

PRETO CINZA 
IXAU3054PR07

• Cinto de segurança de 5   
   pontos 
• Redutor de assento removível 
• Sistema central de ajuste do  
   cinto 
• Reclinável em 4 posições 

• Barra frontal para Grupo 0+ 
• Protetor de ombros   
   acolchoado 
• Estrutura em plástico de   
   engenharia resistente 
 

GRUPOS 0+, I E II PARA CRIANÇAS DE 0 A 25KG

66
cm

66
cm

49cm 66cm

http://www.youtube.com/watch?v=HxTDl3-W8q4


MATRIX

Com proteção 
contra impacto 
lateral 

Peso: 2,8kg

REGISTRO: Nº 000079/2020 BRA 19/02567

Com barra frontal para Grupo 0+

GRUPOS 0+, I E II PARA CRIANÇAS DE 0 A 25KG

• Apoio para a cabeça, regulável    
  em 7 posições 
• Cinto de segurança de 5   
   pontos 
• Redutor de assento removível 
• Sistema central de ajuste do  
   cinto 
• Reclinável em 4 posições 
• Barra frontal para Grupo 0+ 
• Protetor de ombros   
   acolchoado 
• Proteção contra impacto   
   lateral 
• Estrutura em plástico de   
   engenharia resistente 
• Redutor de assento removível 

MESCLADO AZUL 
IXAU3048PR95

66
cm

66
cm

49cm 66cm
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MESCLADO BEGE 
IXAU3048PR33

MESCLADO CINZA 
IXAU3048PR34

MESCLADO PRETO 
IXAU3048PR94

A MATRIX é a cadeira mais vendida do Brasil. 
Já são mais de 1,5 milhão de cadeiras fazendo 
parte do dia a dia das famílias brasileiras durante 
10 anos. Nesse tempo a Matrix passou por várias 
transformações e foi se atualizando com o que 
existe de mais moderno e seguro no mercado.

A CADEIRA MAIS 
VENDIDA DO BRASIL!A MATRIX possui o maior 

recline da categoria. São 4 
posições que proporcionam 
mais aconchego e bem-estar, 
aumentando a comodidade. 
Isso é muito importante prin-
cipalmente em viagens mais 
longas, quando geralmente a 
criança dorme. Com a MATRIX 
o conforto e a segurança ficam 
garantidos.

+ Cores disponíveis:



PROTEGE
RECLINÁVEL

Apoio para a cabeça 
regulável em 3 posições 

Peso: 3,8kg

Pode ser usada como assento, 
retirando o encosto

GRUPOS II E II PARA CRIANÇAS DE 15 A 36KG

MESCLADO CINZA 
IXAU3041PR34

REGISTRO: Nº 000141/2016 BRA 19/02220

• Protetor para a cabeça   
   removível 
• Apoio para a cabeça regulável  
   em 3 posições 
• Encosto ajustável 
• Estrutura em plástico de   
   engenharia 
• Assento com apoio para os  
   braços 
• Reclinável em 2 posições 
• Base fechada para proteger o  
   banco do carro 
• Para Grupo 3 pode ser usada  
   como assento, retirando a  
   parte do encosto

47cm 42cm 42cm

67
cm

80
cm
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A PROTEGE RECLINÁVEL é a 
única da categoria que possui 
duas posições de recline . 
Geralmente em viagens mais 
longas as crianças dormem e 
essa reclinação extra é perfeita 
para permitir mais conforto para 
a hora do sono.

A PROTEGE RECLINÁVEL
única da categoria que possui 
duas posições de recline
Geralmente em viagens mais 
longas as crianças dormem e 
essa reclinação extra é perfeita 
para permitir mais conforto 
a hora do sono

A PROTEGE RECLINÁVEL possui  apoio 
para a cabeça ajustável em 3 posições. Isso 
é muito importante para a segurança e o 
conforto, pois ele se ajusta acompanhando 
o crescimento da criança. Além disso, conta 
com um protetor acolchoado removível, que 
pode ser lavado separadamente. Tudo para 
garantir mais proteção e bem-estar.

MESCLADO AZUL 
IXAU3041PR95

MESCLADO BEGE 
IXAU3041PR33

MESCLADO PRETO 
IXAU3041PR94

+ Cores disponíveis:



STRADA ISOFIX

Peso: 11kg

GRUPOS I, II E III PARA CRIANÇAS DE 9 A 36 KG

Com ganchos Isofix e Ancoragem 
Top Tether

Encosto de cabeça 
regulável, que acompanha o 

crescimento da criança

GRAY BLACK 
IXAU5117PRC49

REGISTRO: Nº 006392/2018 CERTIFICADO CE-DRC/IQB 000004 51878/18-001

• Cinto de segurança de 5   
   pontos 
• Design moderno; tecido   
   confortável 
• Sistema central de ajuste do  
   cinto de segurança 
• Encosto de cabeça regulável  
  que acompanha o crescimento  
  da criança 

• Instalação para o Grupo 1 (de    
   9 à 18 kg) utilizando as          
   ancoragens ISOFIX +        
   Ancoragem Superior do   
   Automóvel 
• Redutor de assento removível 
• Ganchos Isofix
• Ancoragem Top Tether

45cm 52cm

60
cm

BLACK RED LINE 
IXAU5117GLC53



ASSENTO PROTEGE

Peso: 2,2kg

MESCLADO BEGE 
IXAU3027PR33

GRUPOS II E III PARA CRIANÇAS DE 15 A 36 KG
REGISTRO Nº 000751/2016 BRA 19/01071

MESCLADO CINZA 
IXAU3027PR34

MESCLADO AZUL 
IXAU3027PR95

MESCLADO PRETO 
IXAU3027PR94

Com apoio para os braços 

• Apoio para os braços 
• Estrutura plástica de   
   engenharia resistente 
• Base fechada para proteger o  
   banco do carro 
• Fácil instalação 
• Super leve

42cm 41cm

23
cm



PARA CRIANÇAS COM PESO MÍNIMO DE 3,5KG
OU 53CM E COM PESO MÁXIMO DE 11KG GRUPO 0+ 

PARA CRIANÇAS ATÉ 13KG

PRETO 
IXAP0351PR

NAVY BLUE 
IXAP5083C47

ACESSÓRIOS

KANGOO BASE TOURING X
• Babador em tecido, removível 
 e de fácil limpeza 
• Apoio de cabeça macio para 
 proteger a cabeça da criança, 
 dobrável e removível 
• Aberturas almofadadas para as 
 pernas 
• Fivelas ajustáveis e resistentes 
 de fácil acesso 
• Tiras do cinto cruzadas nos 
 ombros para maior conforto

• Regulável em 2 posições 
 de inclinação 
• Estrutura em plástico de  
 engenharia, leve e resistente 
• Fácil instalação no veículo 
• Base fechada na parte inferior 
 para proteger o banco do carro 
• Permance instalada no veículo 
 facilitando encaixar e retirar 
 a cadeira 
• A base é vendida separado da  
 cadeira

Peso: 0,6kg

Peso: 2,10kg

PARA CRIANÇAS ATÉ 13KG

Permite encaixar a cadeira Touring X

Aberturas almofadadas para as 
pernas

Regulável em
2 posições de inclinação

Babador em tecido, 
removível e de fácil limpeza

39cm 54cm

19
cm



INDICADO PARA RECÉM-NASCIDOS EM SEUS PRIMEIROS 
MESES DE VIDA. PESO MÁXIMO DA CRIANÇA 9KG.

PRETO 
IXAP0360PRPRETO 

IXAP0357PR

ACESSÓRIOS

NINHO PRAMETTE NINHO NEONATO
• Colchão acolchoado com 
 proteção frontal lateral 
• Pode ser usado sem o cinto de 
 segurança do carrinho 
• Passagens para o cinto de 
 segurança do carrinho 
• Botões de pressão para fixação 
 ao carrinho 
• Encaixa-se nos seguintes 
 carrinhos da Burigotto: 
 Rio K, Ecco e AT6 K

• Passagens para o cinto de 
 segurança do carrinho 
• Colchão com proteção frontal 
 e lateral para a cabeça 
• Botões de pressão para 
 fixação ao carrinho 
• Encaixa-se nos seguintes 
 carrinhos da Burigotto: 
 Rio K, Ecco e AT6 K

Peso: 2,10kg

Botões de pressão
para fixação ao carrinho

Conforto extra para recém-
nascidos

INDICADO PARA RECÉM-NASCIDOS EM SEUS PRIMEIROS 
MESES DE VIDA. PESO MÁXIMO DA CRIANÇA 9KG.

PRETO 
IXAP0357PR

Peso: 0,6kg

Conforto extra para os recém-
nascidos em seus primeiros 

meses devida

Conforto extra para os recém-
nascidos em seus primeiros 

74cm 40cm

22
cm

22
cm

68cm 39cm

10
cm

20
cm





· Prima Pappa Zero 3 
· Merenda
· Papa & Soneca
· Bon Appetit
· Sushi

· Prima Pappa Zero 3 
· Merenda
· Papa & Soneca
· Bon Appetit
· Sushi

• Cadeiras de Refeição
• Assentos de Refeição

Comer



PARA CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES (ATÉ 15KG).
REGISTRO Nº 007131/2014 BRA 14/04190

Três maneiras de usar, 
depedendo da fase da 
criança

PRIMA PAPPA
ZERO 3

• Duas bandejas sobrepostas e 
 removíveis 
• Assento ajustável em 7  
 posições de altura 
• Encosto reclinável em 5   
   posições 
• Pedana ajustavél em 3   
 posições 
• Cinto de segurança de 5   
 pontos, com regulagem na  
 altura dos ombros 
• Retentor entrepernas 
• Nos primeiros meses pode 
  ser usada como cadeira de  
  descanso 
• A partir de seis meses 
  como uma cadeira alta para 
  alimentação e depois, sem 
  a bandeja, vaí à mesa com a  
  família 

Assento ajustável em 7 posições de 
altura

Peso: 8,4kg

12
3c

m

10
4

cm

39cm 56cm 78cm
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CAPUCCINO 
IXCR6006GL50

ICE 
IXCR6006GL11

Com sobrebandeja removível que 
pode ir ao lavas louças

Com sobrebandeja removível que 
pode ir ao lavas louças

Além dos aspectos nutricionais, a hora da refeição para as crianças 
também está relacionada ao desenvolvimento de autonomia e o 
estreitamento de vínculos afetivos. Deixar o bebê tirar uma soneca 
ao lado dos pais enquanto comem faz com que eles percebam o 
ambiente da casa e se familiarizem mais rapidamente. Quando 
maiores,  é importante levar as crianças à mesa junto dos pais, 
pois eles desenvolvem habilidades, além de ser também ótima 
oportunidade para criar hábitos saudáveis de alimentação.

A nossa Prima Pappa Zero 3 oferece a oportunidade de aproveitar 
todas essas etapas da criança, pois pode ser usada desde recém-
nascido como cadeira de descanso, a partir de 6 meses como 
cadeira e alta e depois, sem a bandeja, pode ser levada à mesa. 
Sempre propiciando para a criança estar junto da família.

ORANGE 
IXCR6006GL08

O encosto reclinável permite o 
uso como cadeira de descanso 

desde recém-nascidos 

+ Cores disponíveis:



PARA CRIANÇAS DE 6 A 36 MESES (ATÉ 15KG).

PASSARINHO ROSA 
IMSMERGL43

OCEANO 
IMSMERGL24

REGISTRO Nº 005930/2014 BRA 18/01173

BRANCO 
IMSMERGL01

PASSARINHO AZUL 
IMSMERGL42

Fácil de abrir, dobrar
e guardar

Pedana ajustável
em 2 posições

Encosto 
Reclinável

MERENDA
• Encosto reclinável em 4   
 posições 
• Duas bandejas sobrepostas e  
 removíveis 
• Retentor entrepernas 
• Cinto de segurança de 5   
 pontos 

• Regulagem do cinto na altura 
 dos ombros 
• Pedana regulável em 2   
 posições 

Peso: 7,4kg

11
0

cm

40cm 60cm



PARA CRIANÇAS DE 6 A 36 MESES (ATÉ 15KG).

PEIXINHO AZUL 
IXCR3047GL20

REGISTRO Nº 005281/2015 BRA 15/03884

Compacta
quando fechada

Estrutura projetada para
maior estabilidade

PAPPA &
SONECA

• Encosto reclinável em 3   
 posições 
• Duas bandejas sobrepostas e  
 removíveis 
• Retentor entrepernas 
• Pedana 

• Cinto de segurança de 5   
 pontos, com regulagem na  
 altura dos ombros 
• Fácil de abrir, dobrar e guardar 

PEIXINHO ROSA 
IXCR3047GL21

MONSTRINHOS 
IXCR3047GLE8

Duas bandejas, a de 
cima é removível

Peso: 6,1kg

11
1c

m

10
0

cm

83cm65cm43cm



PARA CRIANÇAS DE 6 A 36 MESES (ATÉ 15KG).

MONSTRINHOS 
IXCR3045GLE8

PEIXINHO ROSA 
IXCR3045GL21

REGISTRO Nº 005929/2014 BRA 18/01172

ICE 
IXCR3045GL11

PEIXINHO AZUL 
IXCR3045GL20

MON AMOUR 
IXCR3045GL45

Bandeja removível
com travas laterais

BON 
APPETIT XL

• Cinto de segurança de 5 pontos 
• Bandeja removível com travas 
 laterais 
• Retentor entrepernas 
• Pedana 

• Estrutura tubular projetada  
 para maior estabilidade 
• Fácil de abrir, dobrar e guardar 

MON AMOUR 
IXCR3045GL45

Bandeja removível
com travas laterais

Peso: 5,3kg

11
1c

m

10
0

cm

84cm65cm33cm



PARA CRIANÇAS DE 6 A 36 MESES (ATÉ 15KG).

GREY 
IXCR5119CZC20

VERDE 
IXCR5119CZC10

Bandeja
removível

Peso: 2,0kg

SUSHI
• Montagem rápida e fácil 
• Bandeja removível 
• Design prático e funcional 
• 3 regulagens de altura 
• Cinto de segurança de 3   
 pontos 

• Dobrável e compacto quando 
 fechado 
• Com cinto para fixação em  
 cadeira de mesa adulta

Compacto
quando fechado

Altura regulável
em 3 posições

39cm 40cm 39cm 45cm

4
9,

5c
m

11
cm





· Splash 
· Millenia
· Tchibum
· Acessórios
· Ofurô 
· Nemo
· Steppy

· Splash 
· Millenia
· Tchibum
· Acessórios
· Ofurô 
· Nemo
· Steppy

• Banheiras
• Ofurôs 
• Acessórios Banho



PEIXINHOS AZUL 
IXBA3043GL20

Bandeja porta objetos

SPLASH!
• Porta toalha 
• Tampo plástico com trocador  
 acolchoado 
• Bandeja porta-objetos 
• Mangueira para escoamento  
   da água 

• Acompanha assento redutor de  
 profundidade 
• Com gancho para guardar

CAPACIDADE MÁXIMA DO SUPORTE: 20KG, SENDO
CRIANÇA ATÉ 10KG + 10 LITROS DE ÁGUA (20KG)

PEIXINHOS AZUL 
IXBA3043GL20

Bandeja porta objetos

PEIXINHOS ROSA 
IXBA3043GL21

BRANCO 
IXBA3043GL01

Gancho para guardarAssento redutor de profundidade

Peso: 7,9kg

80cm72cm 25cm

10
0

cm

10
5c

m



PEIXINHOS ROSA 
IXBA3014GL21

PEIXINHOS AZUL 
IXBA3014GL20

MILLENIA
• Tampo plástico com trocador  
 acolchoado 
• Saboneteira 
• Mangueira para escoamento  
 da água  

• Acompanha assento redutor de  
 profundidade 
• Porta-objetos com suporte  
 para toalha

CAPACIDADE MÁXIMA DO SUPORTE: 20KG, SENDO
CRIANÇA ATÉ 10KG + 10 LITROS DE ÁGUA (20KG)

Peso: 7,6kg

Porta objeto com suporte 
para toalha

BRANCO 
IXBA3014GL01

MON AMOUR 
IXBA3014GL45

71cm 79cm 25cm

10
0

cm

10
4

cm



CAPACIDADE MÁXIMA DO SUPORTE: 20KG, SENDO
CRIANÇA ATÉ 10KG + 10 LITROS DE ÁGUA (20KG)

OCEANO 
IXBA3050GL24

TCHIBUM!
• Saboneteira incorporada   
• Design ergonômico e 
   compacto para a  utilização  
 em espaços reduzidos 
• Mangueira para escoamento  
 da água 
• Tampo plástico com trocador  

 acolchoado 
• Indicador de nível máximo de  
 água 
• Plug projetado para rápido  
 escoamento de água 
• Com rodas para transportar 
• Gancho para guardar 

BABY BLUE 
IXBA3050GL80

BRANCO 
IXBA3050GL01

BABY BLUE 
IXBA3050GL80

ROSE MADDER 
IXBA3050GL82

Peso: 6,1kg

58cm 73cm 23,5cm

10
1,5

cm

10
1,5

cm



BRANCO 
IXBA3015BR

BRANCO 
IXBA3016BR

BRANCO 
IXAP0344BR

BRANCO 
IXAP0342BR

CINZA 
IXBA3052CZ

SUPORTE PARA
BANHEIRA TCHIBUM!

SUPORTE PARA
BANHEIRA MILLENIA

ASSENTO REDUTOR PARA
BANHEIRAS MILLENIA E SPLASH!

BANHEIRA 
AVULSA TCHIBUM!

BANHEIRA 
AVULSA MILLENIA

SABONETEIRA 
MILLENIA

BRANCO 
IXBA3051CR

ACESSÓRIOS
PARA BANHO

CAPACIDADE MÁXIMA DO SUPORTE: 20KG, SENDO
CRIANÇA ATÉ 10KG + 10 LITROS DE ÁGUA (20KG)

10,5cm

45
cm

35cm

16
cm

18cm

40,5cm

45cm

20
cm

77cm

Peso: 1,07kgPeso: 1,35kg

Peso: 0,4kg

Peso: 0,41kg

72cm

47cm

22
cm

Peso: 2,9kg

59cm 79cm

88
,5

cm

Peso: 3,0kg

46cm 62cm

89
cm



PARA BEBÊS ATÉ 6 MESES DE IDADE (PODE SER USADO ATÉ QUANDO
O BEBÊ COUBER DENTRO DO OFURÔ E NÃO CONSEGUIR FICAR DE PÉ

AZUL 
IXBA3046AZ

ROSA 
IXBA3046RS

CRISTAL 
IXBA3046CR

Peso:0,85kg

OFURÔ
• Seu formato permite que o 
 bebê fique na água em posição 
   fetal, sentindo-se como se  
 estivesse no útero da mãe 
• Material plástico translucido 
• O fundo arrendondado 
   proporciona um encaixe  
   perfeito do bebê 

Material plástico
translúcido

38cm

36
cm



PARA BEBÊS ATÉ 6 MESES DE IDADE
NEMO STEPPY

PARA CRIANÇAS DE 3 A 8 ANOS ATÉ 30 KG

NEW CRISTAL 
IXBA5077CR

• Indicador de nível de água  
• Tampa para escoamento de  
  água 
• Apoio para a cabeça 
• Capacidade 11 litros 

Peso: 0,660kg

Com apoio para a cabeça

• Muito versátil, pode ser   
 usado de duas maneiras: como  
 banquinho ou degrau 
• Dois níveis de elevação 
• Base antiderrapante  
• Assento anatômico e macio 
• Material em plástico de   
 engenharia, leve e resistente

Peso: 0,85kg

Base antiderrapante Assento macio e anatômico

CINZA 
IXAP0358BR17

23cm 35cm

4
cm

43cm 68cm

24
cm

31cm 36,5cm

21
,5

cm





• Berços 

· Prima Lua
· Snooze
· Relax

Dormir



BLACK 
IXBE5129PRC42Peso: 11,4kg

PRIMA LUA PARA CRIANÇAS ATÉ 9KG COM REGULAGEM DE ALTURA DA BASE ACOLCHOADA.
ATÉ 15KG SEM REGULAGEM DE ALTURA DA BASE ACOLCHOADA
REGISTRO Nº 000125/2020 CE-PUR/IQB 000676 53331/19-003

• Capota com mosquiteiro 
• Travas de segurança nos 
  quatro lados e no fundo do  
 berço 
• Rodas com freios 
• Trocador acolchoado com  
  cinto de segurança 
• Sistema de regulagem de 
   altura da base acolchoada com  
 zíper 
• Bolso porta objetos 
• Bolsa para transporte 
• Lateral em tela para ventilação

22cm 83cm 115cm

85
cm

78
cm

Capota com 
mosquiteiro

Trocador removível com cinto de segurança
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GRAY 
IXBE5129CZC20

Trocador acolchoado 
removível com cinto de 

segurança

Trava de segurança 
nos 4 lados e embaixo 

do berço
Rodas com freios

Base acolchoada regulável 
na altura

Com bolsa para guardar 
e transportar

Grande bolso 
porta objetos



Peso: 9,4kg

SNOOZE PARA CRIANÇAS ATÉ 9KG COM REGULAGEM DE ALTURA DA BASE ACOLCHOADA.
ATÉ 15KG SEM REGULAGEM DE ALTURA DA BASE ACOLCHOADA
REGISTRO Nº 009937/2019 CE-PUR/IQB 000676 53331/19-002

PINK 
IXBE5128PKC7

GRAY 
IXBE5128CZC20

BLACK 
IXBE5128PRC42

• Capota com mosquiteiro 
• Travas de segurança nos 
  quatro lados e no fundo do  
 berço 
• Rodas com freios 
• Bolso porta objetos 

• Sistema de regulagem de 
   altura da base acolchoada com  
 zíper 
• Acompanha bolsa para   
 transporte

Bolsa para transportarGrande bolso porta objetos

78
cm

78
cm

20cm 77cm 108cm

Mosquiteiro em arco com zíper



RELAX

GRAY 
IXBE5127CZC20

Peso: 8,0kg

PARA CRIANÇAS ATÉ 9KG COM REGULAGEM DE ALTURA DA BASE ACOLCHOADA.
ATÉ 15KG SEM REGULAGEM DE ALTURA DA BASE ACOLCHOADA
REGISTRO Nº 009621/2019 CE-PUR/IQB 000676 53331/19-001

BEIGE 
IXBE5127BGC18

DARK BLUE 
IXBE5127AZC52

• Mosquiteiro 
• Travas de segurança nos 
  quatro lados e no fundo do  
 berço 
• Rodas 
• Bolso porta objetos 

• Sistema de regulagem de 
   altura da base acolchoada com  
 zíper 
• Acompanha bolsa para   
 transporte

Bolsa para transportarMosquiteiro

78
cm

78
cm

22cm 65cm 104cm





· Playmove 
· Baby Coupe
· Pixel

· Playmove 
· Baby Coupe
· Pixel

• Centro de Atividades 
• Andadores 
• Cercados Brincar



BLUE GREEN 
IXAN5055CLC39

Altura regulável
em 3 posições

Peso: 3,6kg

PLAYMOVE
• Brinquedos diversos com luzes,   
 sons e movimentos divertidos 
• Plataforma removível que  
 transforma-o em mesa ou pula- 
 pula 
• Base antiderrapante 

• Assento acolchoado e giratório  
 em 360°, possibilitando que a  
 criança gire 
• Altura regulável em 3 posições 
• Bandeja musical

Brinquedos diversos 
com luzes, sons e movimentos 

divertidos

* O urso e o brinquedo não
acompanham o produto 
(imagem meramente 
ilustrativa)

PARA CRIANÇAS DE 6 A 18 MESES (ATÉ 11 KG).
REGISTRO Nº 00081/2019 CE-BRI/IQB 003267 52296/18-001

Peso: 3,6kg

* O urso e o brinquedo não
acompanham o produto 
(imagem meramente 
ilustrativa)

55
cm

66cm



COLORIDO 
IXAN3034CLPeso: 4,9kg

BABY COUPE
• Encosto acolchoado 
• Bandeja removível contendo  
 brinquedos, sons e também 
 movimentos divertidos 
• Sistema de prevenção contra  
 quedas 

• Base móvel arrendondada que  
 permite transformar o andador  
 em cadeira de balanço 
• Altura regulável em três   
 posições

Vira cadeira de balanço

PARA CRIANÇAS DE 6 A 18 MESES (ATÉ 12 KG).
REGISTRO Nº 007596/2019 CE-AND/IQB 000004 53005/19-001

Sistema de prevenção 
contra quedas

AZUL 
IXAN3034AZ1964cm 76cm

64
cm

29
cm



PIXEL PARA CRIANÇAS DE ATÉ 17 KG

COLORIDO 
IXCE5114CL

Peso: 8,4kg

• Travas de segurança nos 
   quatro lados e no fundo do 
   cercado 
• Base acolchoada 

• Mosquiteiro 
• Compacto quando fechado 
• Acompanha bolsa para guarda 
  e transportar

Base e laterais acolchoadas

Acompanha bolsa para guardar e transportar
23cm

84
cm

76
cm

94cm 94cm



Curta a Burigotto nas redes sociais!
ACOMPANHE DE PERTO NOSSAS REDES SOCIAIS, FIQUE 

SABENDO DAS NOVIDADES E LEVE O MELHOR DO MUNDO 
BURIGOTTO PARA SUA CASA.

burigotto_oficial 
burigotto 

burigottooficial
burigottooficial 
burigottooficial



• Este catálogo é uma ferramenta de trabalho do representante e do 
lojista. • A Burigotto reserva-se o direito de alterar as características 
gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus 
produtos em qualquer momento e sem aviso prévio, sem incorrer 
na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou 

já vendidos. • Não nos comprometemos a produzir todos os ítens 
constantes deste catálogo. As imagens dos produtos existentes 

neste catálogo são meramente ilustrativas.

BURIGOTTO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rua Martino Dragone, 280 - Jardim Santa Bárbara
CEP 13480-308 - Limeira - SP - Brasil
Tel.: (19) 3404-2000 - SAC 08007702298
www.burigotto.com.br




