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Cod. Nº Imagem Descrição do artigo Dimensões (cm) Observações

TP_1
Tampo em carvalho francês acabado 

com verniz mate com poro

420x110x5/6

300x110x5/6

Podemos executar em outras 

medidas e madeiras mediante 

orçamento

TP_2
Tampo em Kambala escura acabado com 

verniz mate com poro
300x100x7/8

TP_3
Tampo em faia acabado com verniz 

mate sem aparelhar
370x90x10

Podemos executar em outras 

medidas e madeiras mediante 

orçamento

TP_4
Tampo em freixo acabado com verniz 

mate
350x50x8

Podemos executar em outras 

medidas e madeiras mediante 

orçamento

MC_1

Mesa de centro em faia. Topo com 

acabamento de alto brilho e lateral 

pintado a cor dourada

Altura 42 Ø +/-90

MC_2
Mesa de centro em faia com 

acabamento natural.
Altura 42 Ø +/-100

MC_3
Mesa de centro com acabamento 

natural.

Ø <40

Ø >40  

Depende do tipo de madeira e 

velaturas, pode ter tonalidades 

diferentes.
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MC_4
Mesa de centro em Kambala com 

acabamento natural.
Ø 100

MC_5
Mesa de centro em carpa com tampo 

lacado em alto brilho
Ø 50

Poderá ter outras cores. Podemos 

acabar tom natural.

MC_7

Mesa de apoio acabado com verniz cor 

natural e com tampos metálicos cor 

preta.

Altura 50 Ø +/-40
Temos disponíveis tampos em 

vidro bronze.

MC_8

Mesa de centro em carvalho francês. 

Acabamento com verniz mate à cor 

natural.

120x 70x35

BC_1
Banco pintado e acabado com verniz 

brilhante ou mate.
Altura 50 Ø +/-40

Temos disponíveis várias cores.

Pode ser usado como mesa de 

apoio.

BC_2
Banco acabado à cor natural com verniz 

mate
Altura 50 Ø +/-40

Pode ser usado como mesa de 

apoio.

BC_3
Banco com acabamento verniz mate cor 

natural.
40x30x30

Podemos executar em outras 

medidas e madeiras mediante 

orçamento.

Pode ser usado como mesa de 

apoio.
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BC_4
Banco pintado em degradê e acabado 

com verniz brilhante.
40x30x30

Temos disponíveis várias cores.

Pode ser usado como mesa de 

apoio.

BD_1
Base de madeira acabada com verniz 

mate à cor natural.
Ø 30

PN_1
Painel ripado acabado com verniz mate 

natural
1 m2

NOTAS IMPORTANTES:

Podemos fornecer em outras madeiras, tais como Freixo, Faia, Sicómoro, Castanho, Cerejeira e Nogueira mediante consulta.

Podemos fornecer em  medidas diferentes de acordo com a necessidade do cliente.

Trata-se dum produto natural cujas fendas podem aumentar ou diminuir conforme o clima em que estiver inserido.

Aos valores acima acresce IVA à taxa em vigor.

Travessa S. Salvador N.º2

4590-867 Ferreira

Paços de Ferreira

PORTUGAL

T +351 255 868 380

F +351 255 868 389

jlm@jlm.com.pt

jlm.com.pt
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