
Com estrutura forte e linhas leves, 
a Start é uma cadeira versátil, 
disponível em várias cores que
brincam em contraste com a
 sua estrutura elegante.

www.jardinlar.com

START LINHA FIXA

Características técnicas:
. Assento em polipropileno

. Costa em polipropileno ou em rede

. Estrutura de 4 pés ou patim cromada ou pintada, ou rodada.

. Possibilidade de levar:

     - braços
     - palm     - palmatória
     - rodízios na estrutura de 4 pés
     - painel revestido no assento e/ou costa, segundo catálogo
       de revestimentos da Jardinlar

. Outras versões: 

     - Viga de 2, 3, 4 ou 5 lugares.

START

Cores PP standard:                 Cores opcionais:

Certificações: 
EN 16139 | EN 1022 | EN 1728

Quantidade mínima: 200 unidades
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START LINHA FIXA

**

** 2L - 120 cm | 3L - 176 cm | 4L - 233 cm | 5L - 295 cm

Pilha máxima de 10 cadeiras,
em carro de transporte

* *

*c/ base de alumínio piramidal



www.jardinlar.com

LINHA FIXAVIGA
START

VIGA START

Características técnicas:

• Costa e assento em polipropileno
• Barra metálica para viga pintada (tubo 80x40)
• Pé metálico (tubo Ø40) pintado (branco, cinza ou preto)
   ou cromado
•• Vigas de 2, 3, 4 ou 5 lugares.

Possibilidade de levar:
   - painel do assento e/ou costa revestidos
   - outros modelos de pés de viga (sob consulta)
   - mesa com tampo 40x40 em melamina preta ou faia

** 2L - 120 cm | 3L - 176 cm | 4L - 233 cm | 5L - 295 cm

MANUTENÇÃO & LIMPEZA*

 • COMPONENTES PLÁSTICOS:

Limpeza com pano ligeiramente humedecido 
em água com sabão neutro, solução de lixívia
a 0,1% ou solução de água e álcool 70º. 
Poderá ser ainda utilizado equipamento de 
limpeza a vapor a 100ºC, permitindo que os 
cascascos sejam facilmente desinfetados sem 
danos. No final, passar um pano seco.

 • COMPONENTES METÁLICOS:

Limpeza com pano ligeiramente humedecido
em água com sabão neutro.
No final, passar um pano seco. Garantir que
não ficam pontos com humidade residual 
sujeisujeitos a oxidação.

*o fabricante não se responsabiliza por danos
causados por usos inadequados ou utilização 
de produtos não recomendados para a 
manutenção dos materiais.

Garantia de 2 anos
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