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produtos sobre os quais gostaríamos 
de falar-lhe.
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Estamos 
a mudar 
para si!

Dica!
Confie na sua primeira 

impressão, sem descurar a 
ergonomia dos modelos, 

em função do seu uso.

Em meados de 2017, a Jardinlar entrou numa nova etapa: durante 
um percurso de 27 anos a empresa cresceu, conquistou novos 
mercados e a sua confiança e, para poder prestar aos seus cli-
entes o melhor serviço possível e dar resposta à expansão da 
sua atividade e área de negócio, mudou de estrutura e de insta-
lações.

Encaramos todas as mudanças com entusiasmo, movidos por 
uma paixão autêntica pelo que fazemos e pela missão de ga-
rantir as melhores soluções para os nossos clientes, afirmando-
nos como seus parceiros de referência e cultivando sempre uma 
relação de confiança e proximidade.

Acreditamos que a inovação é o único caminho a seguir, com 
vista ao sucesso, e que este novo ciclo é uma oportunidade de 
melhoria e crescimento, que nos permitirá concretizar a nossa 
visão de tornar o ambiente de trabalho, espaços de hotelaria e 
formação da próxima geração uma realidade para todos os cli-
entes atuais e potenciais, através de soluções desenhadas para 
as pessoas.

Estamos a recriar-nos. A pensar em si. 

Desenhada a pensar nas pessoas e no seu conforto no desempenho das suas tarefas, 
a linha Operativa da JARDINLAR propõe um conjunto diversificado, moderno e 
multifuncional de soluções ajustadas aos atuais postos de trabalho.

PLAY
Design inovador e 
componentes de 
ponta criam a cadeira 
operativa perfeita. 

A cadeira Play, 
elegante e confortável, 
dispõe de uma costa 
altamente ergonómica 
que garante um 
suporte adequado para 
a coluna vertebral e 
zona lombar.

Já conhece a versão em 
branco?

Porque 
o seu negócio
também é 
o nosso desafio!
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Dica!
Cadeiras adequadas são 
essenciais não só para o 
conforto, mas também 

para a saúde do utilizador.C
L

A
S
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As cadeiras operativas devem 
ser dedicadas ao bem-estar 
pessoal. 

A facilidade de manuseio, 
o conforto, a qualidade, 
a regulação intuitiva 
e adaptabilidade da 
postura são as principais 
características de uma boa 
cadeira.

A CLASS é uma cadeira 
ergonómica que atende às 
muitas necessidades de um 
escritório. Esta é uma cadeira 
tecnicamente avançada que 
garante o bem-estar físico 
mesmo após longas horas de 
trabalho, com características 
estilísticas e funcionais 
que atendem aos requisitos 
estéticos e práticos.

Para além de classe, esta cadeira tem um braço elegante e 
competitivo.
O design limpo e clássico deste modelo, sem perder um 
toque jovem, adapta-se a diferentes contextos. 
Uma cadeira que se adapta ao espaço e ao utilizador.

isto é novidade!
isto é CLASS!
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Duke é uma cadeira operativa muito 
funcional. 
Com apoio lombar e costa reclinável em 
4 posições, é o exemplo perfeito de um 
design pensado para o utilizador.
Pode optar por braços fixos ou reguláveis 
e por incluir apoio de cabeça.
Uma cadeira, muitas soluções.

A cadeira Shape apresenta 
linhas leves e modernas, 
com um toque distinto e 
elegante. 
Confortável,  oferece o 
equilíbrio perfeito entre 
qualidade, funcionalidade 
e preço. S
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A estrutura ergonómica da linha WEB assegura o 
máximo conforto, sem comprometer um design 
limpo e atrativo e uma versatilidade que permite 
que cada utilizador escolha o produto que mais se 
adequa à sua personalidade e necessidades.

Disponível nas versões em polipropileno, com 
costa em rede e costa e assento revestidos, em 
diferentes cores, a linha WEB oferece excelente 
capacidade de empilhamento, otimizando e fa-
vorecendo o seu espaço. A versão em madeira está 
disponível em carvalho, faia natural e wengé.

A WEB também contempla um conjunto de 
acessórios que a torna extremamente polivalente, 
passando pela possibilidade de levar braços, pal-
matória, porta revistas, e uniões laterais.

WEB
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Uma linha de multiusos em forma-
to de monocasco e de estética        
jovem e moderna. 

Os diferentes modelos e as 
cores em que estão dis-
poníveis permitem inte-
grar-se em vários ambien-
tes, reforçando a extrema 
versatilidade da HEIR.

Está pronto para a descobrir 
e deixar-se seduzir por ela?

NOVO

HEIR
Uma cadeira à espera de ser descoberta.

MAGIX
Já a conhece. 

Mas agora disponível a versão com costa em rede.
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1Empilhamento da cadeira com 
braço e palmatória.

2 Aplicação de palmatória es-
querda ou direita em qualquer 

momento, duma forma simples e 
rápida, só possível com o braço 
NOVISO.

3Palmatória com mecanismo 
anti-pânico e de dimensões  

superiores à média;

LUX
A LUX é uma cadeira jovem com uma palete de cores atuais 
e apelativas. Com um monocasco perfurado que lhe confere 
um ar arrojado e leve, tem ainda a particularidade de uma 
estrutura totalmente em polipropileno. 
Está disponível com e sem braços e pode levar palmatória.

NOVISO

A ISO também  está 
disponível  com a 
costa em rede, para                  
aqueles espaços  
que procuram con-
ciliar a praticidade  
da cadeira com um 
apontamento de 
design.

ISO
Uma velha conhecida, com um braço inovador, empilhável e competitivo, 
que não vai encontrar em nenhum outro local!
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Para uma 
utilização 

polivalente

A Linha Fixa da 
JARDINLAR foi 

criada para dar a 
melhor resposta 
às necessidades 
de versatilidade, 
prática, estética 
e eficiência para 
uma diversidade 

de espaços e 
utilizações. 

A cadeira Vicenza tem uma forma clássica, casco em PP e uma estrutura 
tubular cromada ou pintada a epoxy. É empilhável e existem diferentes 
versões: cadeira giratória com cinco rodas e mecanismo de elevação de 
gás, cadeira de quatro pés ou com patim, com ou sem braços metálicos. 
Também é possível adicionar palmatória.

VENEZIA
Quando os pequenos detalhes fazem a  diferença.

VICENZA

A preocupação com a forma e a função  
são desafios comuns  do design. 

Através de um pequena intervenção estética,  
ao criar  uma pega ergonómica,                                                                                                    

a cadeira Venezia torna mais prática e 
fácil  a sua portabilidade.                     

S
IG

M
A

Com uma estética que apresenta pormenores con-
temporâneos, a cadeira SIGMA é uma alternativa 
segura e robusta para espaços multiusos, provi-
denciando qualidade a preço competitivo.
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Sem descurar a ergonomia e a robustez, a preo-
cupação em equipar os ambientes escolares e de 
formação com mobiliário seguro, mas esteticamente 
apelativo e com detalhes divertidos é cada vez maior.
Nós temos a solução. À prova de miúdos. E graúdos.

A PULL tem uma estrutura de metal e um casco em 
PP disponível em diferentes cores, características 
que a  tornam  uma excelente aposta para ambi-
entes escolares. Mas, graças aos diferentes aca-
bamentos, pode ser colocado em todos os tipos de 
ambiente.

PULL

PLUTO

A PLUTO tem um casco de design moderno.
Graças às muitas combinações e cores dis-
poníveis, é uma ótima solução para uma diversi-
dade de desafios.

Por que os ambientes 
escolares  podem   ser 
confortáveis e divertidos.
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NOVO!
A COLLEGE é atraente,
inovadora e prática.

Escolha a sua!

TEDDY
Conheça a Teddy!

Oferecendo uma extensa seleção de cascos 
coloridos e combinações de estruturas  que 
satisfazem os padrões das escolas, a cadei-
ra Teddy é uma solução completa e robusta!

Pode optar por duas alturas na versão de 4 
pés das cadeiras das classes 3 a 6.

COLLEGE
Uma versão giratória ou de 4 pés, um prático cesto, uma 
palmatória em poliuretano com rotação a 360°, esta é uma 
inovadora e atraente solução para formação.
. 
Ergonómica, fácil de limpar e disponível em 6 cores vivas à 
sua escolha.
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MESAS  ESCOLARES

BANCOS  DE
BALNEÁRIO

Bancos corridos para balneário, 
com diferentes modelos e 
dimensões. 

Para fixar ou amovíveis, com 
ou sem cabide ou prateleiras, 
decerto encontrará connosco a 
solução de que precisa.               

Várias medidas, tampos, estruturas e acabamentos.
Para cada sala de aula ou formação, fale connosco. Temos ou desenvolvemos a solução.
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“Design não é apenas como algo se parece e sente. 
Design é como algo funciona.”

Steve Jobs

Com uma estrutura interior em aço, revestida a po-
liuretano moldado a frio, ANNETTE é uma poltrona 
com uma silhueta contemporânea e que garante co-
modidade e estilo. Com uma palete de cores neutras 
e bases de diferentes estilos e materiais ao dispor, 
permite a solução que mais se adequa a si e ao seu 
espaço.

ANNETTE

Um sofá muitas vezes define todo o espaço. 
 

A escolha do sofá perfeito, que providencie um toque de originalidade, não é fácil, mas é vital na mensa-
gem que pretendemos passar sobre quem somos e como funcionamos.

Se procura a escolha ideal para a sua sala de espera, marque as primeiras impressões pela elegância e 
conforto! Conheça algumas das nossas sugestões.
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GLAMOUR
Quando o nome diz tudo.

Faça a sua afirmação.
Um sofá que naturalmente se 

destaca.

Dica! Dica!
Ouse na aliança de estilos!
Do design minimalista ao                 
clássico,  há um mundo de 

combinações.

  A peça-chave do seu lounge
merece a sua atenção  para                                                              

aspetos como conforto, 
função e durabilidade.

OPEN

O GLAMOUR é uma escolha sempre segura 
para quem procura uma elegância moderna. 
Porque é possível  criar um espaço pessoal e 
simultaneamente ousado.
Sofá de 1, 2 ou 3 lugares.

Este sofá, com as 
suas linhas direitas 
e limpas, demonstra 
tanto maturidade 
e requinte como 
juvenilidade, pela 
simplicidade das 
suas formas.
Para sentar a solo 
ou acompanhado, 
em versão de 2 ou 3 
lugares.

De inspirada in-
temporalidade, 
esta mesa 
cativa pela suas 
linhas. Oferece 
presença e 
originalidade.

MATRIX
Com um sofá discreto, nunca me comprometo.

...e para combinar...
 A mesa de centro Zanzibar apetece. Sem falhar.
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PRIMA
Uma poltrona que introduz um novo conceito.

OSLO
Tal como a cidade que lhe dá nome. 

Cheio de charme.

DESIGNERGONOMIA

Para saber mais 
sobre estes e outros 

produtos, solicite 
a nova Tabela de 

Preços.

Trabalhamos 
para adequar as 

nossas soluções às 
necessidades dos 

nossos clientes.

MATRIX LIGHT
Light em design, mas não em qualidade.

Num ambiente mais informal, 
uma solução competitiva e 
que não falha. 
Os sofás MATRIX e MATRIX 
LIGHT ficam bem em qual-
quer divisão. 1, 2 ou 3 lugares.

Alia conforto, charme e modernidade. 
Com uma silhueta cosmopolita e sem ex-
cessos, o sofá OSLO adapta-se a todas 
as decorações. Disponível em individual, 
2 ou 3 lugares.

Esta poltrona introduz um novo conceito de arma-
zenamento na escolha de poltronas rebatíveis (a 
partir do nome “PRIMA”, que significa “Primeiro”).
Estrutura interior em aço revestida a poliuretano  
moldado a frio. 
Este modelo é particularmente recomendado 
para uso em salas de conferência, espaços para 
reuniões, salas multiusos, de visitas e de espera, 
restaurantes e salas de formação. 
Também disponível com palmatória.
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MESAS
Para cada espaço, uma mesa. 

Temos para si um conjunto de linhas     
refinadas e abrangente, com soluções     

perfeitas para espaços multiusos, hotelaria 
e não só, que acrescentarão um toque     

extra de funcionalidade e sofisticação.

LIBRO
Grandes dimensões. Dobrável em 40 cm.

Disponível numa ampla gama de tamanhos, a LIBRO oferece a 
qualquer espaço uma grande flexibilidade de uso.O sistema de 
bloqueio mecânico torna esta mesa fácil de manobrar por uma 
única pessoa. 
A LIBRO incorpora o sistema exclusivo e patentado MARA ANTI-
SHOK.
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Uma mesa prática e elegante para salas de 
conferências, áreas de reunião e formação 
em geral.  
A praticidade das rodas e tampo rebatível 
facilitam a colocação e a sua vasta gama de 
cores tornam esta numa solução altamente 
versátil.                  

LAKENDO

CADEIRA LA KENDO
Um casamento perfeito.
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DOMINÓ
Tampo rebatível e um mundo de possibilidades. 

Duas soluções ideais para salas multiusos, salas 
de reuniões, salas de formação, etc.
Quando dobradas, as mesas SLIM e DOMINÓ 
podem ser empilhadas horizontalmente.

SLIM
A pensar na otimização do seu espaço.



Uma oferta variada 
de estruturas em aço 
e aço inoxidável com 

base de ferro fundido, 
permitem a combinação 

de tampos com diferentes 
tamanhos e acabamentos, 

transformando-se 
em elegantes mesas 

multiusos. 

Descubra as linhas 500 
(base quadrada), 530 

(base redonda), 532 
(base quadrada com 

cantos arredondados) e 
533 (base quadrada com 

bordas arredondadas).

Disponíveis nas alturas 
normal e alta.

532

533

530

500

tampo
fenólico

LINHA MATRIX 
Para um exterior duradouro e elegante.

109 e 110
Redonda e Quadrada. Ao seu gosto.

Bases de ferro fundido com 
coluna de aço pintada.
Combinadas com tampos de dife-
rentes tamanhos e acabamentos, 
permitem criar mesas sólidas e 
funcionais, perfeitas para uma 
multiplicidade de espaços.
Duas alturas disponíveis: normal 
e alta.

500...

Base feita inteiramente de alumínio 
fundido, material prático e de        

manutenção e limpeza simples.

Leve e versátil, esta linha é             
adequada para exterior.
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PAPELEIRAS
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SPACE VIP DALLAS

Dê um toque de design e pendure a sua roupa, chapéus e guarda-chuvas de forma 
elegante e prática nos cabides de pé SPACE, VIP ou DALLAS.  
Mais contemporâneos ou mais clássicos, crie detalhes cheios de carácter no seu 
espaço. Diversas cores de plásticos e metais.

As papeleiras são peças fundamentais 
num espaço de trabalho. 
Com bases quadradas, redondas ou re-
tangulares, em metal liso ou perfurado, 
não tem por que se contentar com uma 
solução aborrecida.
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visão
Queremos ir mais 
longe, fazer mais e 

melhor. Para si.

1A nossa missão é 
garantir as melhores 

soluções para os nossos 
clientes, afirmando-nos 
como seus parceiros de 
referência e gerando 
valor.

2Proporcionar aos nos-
sos clientes produtos 

e serviços de qualidade, 
em cadeiras de escritório, 
formação e hotelaria, que 
se harmonizem com as 
suas necessidades, é o 
nosso desafio diário.

3Trabalhar em par-
ceria na criação de 

soluções diferenciadoras 
e competitivas e garantir 
o seu compromisso e fi-
delização é a nossa maior 
meta.

4Manter o trabalho 
constante que privi-

legia o relacionamento 
de proximidade com os 
nossos clientes e fornece-
dores é a nossa cultura.

COMPETI-
TIVIDADE

FLEXIBI-
LIDADE

FIABILI-
DADE

SUSTENTABI-
LIDADE

Apostamos na inovação e 
diversidade de produtos.

Tentamos ir ao encontro 
das suas necessidades.

Acreditamos ser este um 
dos nossos atributos chave. 

Trabalhamos para que seja 
uma realidade para todos.
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27 anos
a fazê-lo senta(i)r-se 

bem!

Acreditamos em soluções     
desenhadas para as pessoas.

www.jardinlar.com

info@jardinlar.com

Se o seu objetivo é tornar os espaços dos 
seus clientes perfeitos, a JARDINLAR é o 
parceiro certo.
Trabalharemos consigo para encontrar a 
melhor solução para cada desafio. 
Em conjunto!

“Uma cadeira não 
é apenas um lugar 

para sentar – é a 
chave para todo o 

interior.”

 Ilmari Tapiovaara


