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Bit 
 Assento e encosto injetados em 

polipropileno; 
Estrutura em base tipo  04 pés, em 

tubo de aço carbono de secção 
circular, com acabamento cromado ou 

em pintura epóxi pó. 
Dimensões: 

Assento - L390xP380mm 
Encosto - L380xH290mm 

 



Concha produzida em polipropileno 
injetado; pés tubulares de metal com 
acabamento em pintura epóxi 
anticorrosiva. Disponível também 
com estrutura cromada. 
Película protetora para áreas 
externas. 
Dimensões: 
L550xH810xP630mm 

Jim 



Malba 
 

Assento e encosto produzidos em 
polipropileno injetado; pés tubulares de 

metal com acabamento  em pintura epóxi 
anticorrosiva; disponível também com 
estrutura cromada. Película protetora 

para áreas externas.  
Dimensões: 

Assento -  L480xP550mm  
Encosto - L480xH370mm  
*peso suportado: 165 Kg 



 
Concha produzida em polipropileno 
injetado. Pés tubulares de metal 
com acabamento em pintura epóxi 
anticorrosiva. Disponível também 
com estrutura cromada. Película 
protetora para áreas externas. 
Dimensões: 
L590xH800xP550mm 
*altura ao piso: 490mm 

One 





Shine 

Estrutura em alumínio anodizado; 
assento e encosto em polipropileno. 
Braços opcionais.  
Dimensões: 
Assento : L420xP400mm 
Encosto : L420xH350mm  



Estrutura  em metal cromado, tubo 
redondo 7/8 e espessura 1,20mm; 

assento e encosto em polipropileno. 
Dimensões: 

Assento : L420xP420mm 
Encosto : L440xH420mm 

Luna 



Estrutura em ABS; acabamento em 
pintura automotiva, com 

capacidade de peso para 100kg, ou 
ABS fosco, com capacidade de peso 

para até 130kg. Dimensões: 
Assento - 480x420mm 

Encosto  - H450mm  
*altura do assento ao piso: 430mm 

Panton 



Formiga 
Concha produzida em acrílico com 
10mm de espessura; estrutura  04 
pés em aço cromado; capacidade 
de peso para 100kg. 
Dimensões: 
Assento – 390x380mm 
Encosto – H400mm  
*altura do assento ao piso: 
450mm 



Sophia 



Sophia 
com braço 

Estrutura injetada em policarbonato 
ou polipropileno; capacidade de peso 
para até 130kg.  
Dimensões: 
Assento – 450x450mm 
Encosto – H460mm 
*altura  do assento ao piso: 480mm 



Sophia 
sem braço  

Estrutura injetada em 
policarbonato ou 

polipropileno; capacidade 
de peso para até 110kg.  

Dimensões: 
Assento – 320x400mm 

Encosto – H440mm 
*altura  do assento ao 

piso: 480mm 



New Sophia 
sem braço 

Estrutura injetada em policarbonato 
ou polipropileno; capacidade de 

peso para até 130kg.  
Dimensões: 

Assento – 400x460mm 
Encosto – H500mm 

*altura  do assento ao piso: 460mm 



Lauren 
Estrutura injetada em policarbonato 
ou polipropileno com  fibra de vidro; 
capacidade de peso para até 110kg.  
Dimensões: 
Assento – 520x450mm 
Encosto – H380mm 
*altura  do assento ao piso: 470mm 



Estrutura em  metal 
Tubo 7/8" com 1.20mm 

de espessura (aço 
carbono 1020) com 
soldagem Mig, com 

pintura epóxi pó e 
tratamento 

antiferruginoso. 
Estofamento em corino 
com madeira e espuma 
D-28 de alta qualidade. 

Dimensões:  
L400xH1000xP400mm 

Viena 



Estrutura em 
metalon 20 mm x 
20 mm (aço 
carbono 1020) com 
soldagem Mig, com 
pintura Eletrostática 
a pó (epóxi) e  
tratamento em 
banho químico 
anticorrosivo, 
desengraxante e 
fosfatizante.  
Estofamento em 
corino com madeira 
e espuma D-28 de 
alta qualidade. O 
assento pode ser de 
encaixar ou 
sobreposto. 
Dimensões: 
L400xH900xP400 

Kiev 



 
Estrutura em  
metalon  (aço 
carbono 1020) com 
soldagem Mig, com 
pintura Eletrostática 
a pó (epóxi), e 
tratamento em 
banho químico 
anticorrosivo, 
desengraxante e 
fosfatizante.  
 Estofamento em 
corino com madeira 
e espuma D-28 de 
alta qualidade.  O 
assento pode ser de 
encaixar ou 
sobreposto. 
Dimensões: 
L400xH900xP400mm 

Lisboa 



Estrutura em metal 
Tubo 7/8" com 

1.20mm de 
espessura (aço 

carbono 1020) com 
soldagem Mig, com 

pintura 
Eletrostática a pó 

(epóxi), e 
tratamento em 
banho químico 
anticorrosivo, 

desengraxante e 
fosfatizante.    

Estofamento em 
corino com madeira 
e espuma D-28 de 

alta qualidade.  
Dimensões: 

L400xH1000xP400 
 

Tiffany 



Estrutura em metal Tubo 7/8" 
com 1.20mm de espessura 

(aço carbono 1020) com 
soldagem Mig, com pintura 
eletrostática a pó (epóxi), e 

tratamento em banho 
químico anticorrosivo, 

desengraxante e fosfatizante.  
Estofamento em corino com 

madeira e espuma D-28 de 
alta qualidade.  

Dimensões: 
L400xH1000xP400mm 

Tiffany Plus 



New Eiffel 
base madeira 



New Eiffel 
Concha injetada em 

policarbonato ou polipropileno;  
estrutura em madeira ou aço 

cromado; capacidade de peso  
para até 110kg.  

Dimensões: 
Assento – 470x420mm 

Encosto – H420mm 
*altura  do assento ao piso: 

420mm 
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Itália 

Estrutura em  
metal Tubo 7/8" com 

1.20mm de espessura 
(aço carbono 1020) com 

soldagem Mig, com 
tratamento em banho 
químico anticorrosivo, 

desengraxante e 
fosfatizante, e pintura 

Eletrostática a pó (epóxi).  
Dimensões: 

H800 x Ø700mm  
*para tampos de  

Ø800 a Ø1100mm 



Estrutura em 
metalon 
20mmx20mm com 
1.20mm de 
espessura (aço 
carbono 1020) 
com soldagem 
Mig.  Tratamento 
em banho químico 
anticorrosivo, 
desengraxante e 
fosfatizante. 
Pintura 
Eletrostática a pó 
(epóxi). 
Dimensões: 
H800x Ø800mm 
*para tampos de 
Ø1000 a  Ø1200 

França 



Espanha 

              Estrutura em metalon 30mmx30mm com 
1.20mm de espessura (aço carbono 1020) com 
soldagem MigTratamento em banho químico 
anticorrosivo, desengraxante e fosfatizante. Pintura 
Eletrostática a pó (epóxi).  
Dimensões: L1300xH800xP800mm 
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