
Características técnicas: 
 

Estrutura metálica de 4 pés em tubo oval 30x15 pintada ou cromada 
Espuma de densidade diferenciada 26/30 kg/m3 
Costa e assento revestido segundo catálogo de revestimentos da Jardinlar. 
Capas exteriores da costa e assento em polipropileno preto 
Possibilidade de levar par de braços, par de braços com palmatória ou conjunto de braço com palmatória, 
sendo que a palmatória  pode ser em polipropileno ou em faia 
Como acessórios estão ainda disponíveis porta revistas, carro de transporte e uniões de ligação 
Peso: 5,1 kg 
Cubicagem: 0,4 m3 (4 peças) 

Características técnicas: 
 
Estrutura metálica de 4 pés em tubo oval 30x15 pintada ou cromada 
Costa e assento em faia natural ou com velatura 
Possibilidade de levar par de braços, par de braços com palmatória ou conjunto de braço com palmatória, 
sendo que a palmatória  pode ser em polipropileno ou em faia 
Como acessórios estão ainda disponíveis porta revistas, carro de transporte e uniões de ligação 
Peso: 5,8 kg 
Cubicagem: 0,4 m3 (4 peças) 

Características técnicas: 
 

Estrutura metálica de 4 pés em tubo oval 30x15 pintada ou cromada 
Costa e assento em polipropileno disponível nas cores preto, azul, bordeaux, amarelo, laranja, vermelho, 
verde, cinza e antracite 
Possibilidade de levar par de braços, par de braços com palmatória ou conjunto de braço com palmatória, 
sendo que a palmatória  pode ser em polipropileno ou em faia 
Como acessórios estão ainda disponíveis porta revistas, carro de transporte e uniões de ligação 
Peso: 4,5 kg 
Cubicagem: 0,4 m3 (4 peças) 

Iso-01 

Iso-03 

Iso-02 



Características técnicas: 
 

Cadeira com elevação a gás 
Base nylon D.600 preta 
Estrutura metálica pintada a preto 
Espuma de densidade diferenciada 26/30 kg/m3 
Costa e assento revestido segundo catálogo de revestimentos da Jardinlar 
Capas exteriores da costa e assento em polipropileno preto 
Possibilidade de levar par de braços 
Peso: 9,5 kg 
Cubicagem: 0,14 m3 

Características técnicas: 
 

Barra em tubo 60x30x2mm pintada 
Pé normal em “T” em tubo rectangular 60x40 e tubo oval 60x30 pintado ou cromado 
Estrutura metálica do lugar pintada ou cromada 
Espuma de densidade diferenciada 26/30 kg/m3 
Costa e assento revestido segundo catálogo de revestimentos da Jardinlar 
Capas exteriores da costa e assento em polipropileno preto 
Possibilidade de levar: 
Par de braços; 
Par de braços com palmatória ; 
Conjunto de braço com palmatória, sendo que a palmatória  pode ser em polipropileno ou em faia; 
Mesa com tampo 40x40 em melamina ou em faia, segundo o catálogo de cores existente; 
Cascos em faia natural ou com velatura 
Cascos em polipropileno, disponíveis nas cores: azul, preto, cinza, laranja, amarelo, antracite,   
bordeaux, vermelho ou verde. 
Peso: 17,5 kg 
Cubicagem: 0,22 m3 
 

Largura das vigas:  
- 2 Lugares: 120 cm  
- 3 Lugares: 176 cm  
- 4 Lugares: 233 cm  
- 5 Lugares: 295 cm  

Iso-01G 

Viga Iso 

Características técnicas: 
 
Conjunto monobloco com mesa e 4 assentos fixos ou rotativos 
Tampo de 120x80 em melamina ou em MDF folheado 
Cascos Iso em faia natural ou com velatura 
Possibilidade de levar: 
Casos revestidos, segundo catálogo de revestimentos da Jardinlar 
Cascos em PP, disponíveis nas cores: azul, preto, cinza, laranja, amarelo, antracite, bordeaux, 
vermelho ou verde. 

ISO-1604 


