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A JARDINLAR é uma empresa portuguesa fundada em 1990 que, desde 
cedo, se afirmou como uma das principais empresas na 

distribuição de mobiliário para jardim, representando alguns dos 
principais fabricantes estrangeiros. 

Em 1995 iniciou a produção de cadeiras de escritório, com a marca 
JARD-OFFICE®. 

Tendo a aceitação dos seus produtos ultrapassado todas as expectativas, 
colocando-a entre os principais fabricantes do setor, a sua motivação 

assenta num constante compromisso com a qualidade e inovação e na 
sua afirmação enquanto parceira de referência na criação das melhores 

soluções para ambientes de trabalho/escritório, 
hotelaria (interior e exterior) e formação.

OFFICE     HOSPITALITY (Interior/Exterior)     TRAINING
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FIXA .ISO
A cadeira multiusos por excelência

VERSÕES DISPONÍVEIS

Estrutura metálica de 4  pés
(cromada ou pintada)

Cascos em polipropileno, 
revestidos ou em faia

Costa em rede
Braços (opcional)

Palmatória  (opcional)
Rodada com elevação a gás
Em viga (2, 3, 4 e 5 lugares
Viga com assento rebatível

(revestido, faia ou polipropileno)
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BRAÇO NOVISO
inovador, empilhável e competitivo

Empilhamento da cadeira com braço 
e palmatória

Aplicação de palmatória esquerda ou 
direita em qualquer momento, duma 

forma simples e rápida (só possível 
com o braço Noviso)

Palmatória com mecanismo an-
ti-pânico e de dimensões 

superiores à média

Cores disponíveis PP

ISO-REV ISO-PP ISO-REDE

ISO-FAIA

ISO-G



FIXA

Opção: Braço soldado (sob consulta)

Par de braços NovisoBRAÇOS
NOVISO

PALMATÓRIA P/
NOVISO

Palmatória para braço
Noviso

CONJ. BRAÇO E 
PALMAT. FAIA

Conj. de braço com pal-
matória em faia natural

Cesto preto para revistasCESTO
REVISTAS

UNIÃO ENCAIXE
BRAÇO

União de ligação por en-
caixe no braço (2 por cadeira)

União de ligação 
(2 por cadeira)UNIÃO

CARRO 
TRANSPORTE

Carro de transporte 
preto

OPÇÕES ISO
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.ISO
A cadeira multiusos por excelência

VIGA ISO: EM PP, REVESTIDA, FAIA (assento rebatível opcional)

Pés de Viga 

PÉ DE FIXAR AO CHÃO

PÉ NORMAL

PÉ SOLDADO

OUTROS PÉS DISPONÍVEIS 
SOB CONSULTA



FIXA .prisma
Uma variação elegante do modelo ISO

VERSÕES DISPONÍVEIS

Estrutura metálica de 4  pés
pintada a preto

Costa em polipropileno preto 
perfurado 

Assento com painel revestido
Braços (opcional)

Palmatória  (opcional)
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Cores disponíveis PP

.ana
Compacta e resistente, sem comprometer o conforto.

VERSÕES DISPONÍVEIS

Estrutura metálica de 4  pés
(cromada ou pintada)
Cascos revestidos ou em faia
Braços (opcional)
Palmatória  (opcional)

Uma opção para ambiente escolar e multiusos.

PRISMA

ANA-REV ANA-FAIA



FIXA
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.860
Quando se procura um design simples e intemporal

VERSÕES DISPONÍVEIS

Estrutura metálica de 4 pés 
cromada ou pintada a preto
Costa e assento revestidos
Braços inclusos na estrutura (opcional)

860 860/BR

Se não encontrar aqui 
a solução que 

procura, não hesite 
em contactar-nos! 
Irá descobrir que 

somos o parceiro certo 
para trabalhar consigo 

na criação ou 
adaptação dos 

modelos às suas 
necessidades!

860/BR



OPERATIVA .LIZA
Uma opção competitiva e versátil

VERSÕES DISPONÍVEIS

Cadeira rodada com elevação a gás
Contacto permanente

Costa alta ou média
Costa e assento revestidos

Base preta em nylon
Estrutura metálica de patim 
pintado a preto ou cromado

Braços (opcional)
Apoio de pés (opcional)
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.FLASH
Um design tradicional para o seu espaço de trabalho

VERSÕES DISPONÍVEIS

Cadeira rodada com elevação 
a gás
Contacto permanente
Costa alta ou média
Costa e assento revestidos
Base preta em nylon
Estrutura metálica de patim 
pintado a preto ou cromado
Braços (opcional)
Apoio de pés (opcional)

LIZA-01 LIZA-02-C LIZA-02-P

FLASH-01 FLASH-02 FLASH-02-P



OPERATIVA
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.ECO 221/340/262
Quando procura uma solução económica

VERSÕES DISPONÍVEIS

221
Cadeira rodada com elevação a gás
Contacto fixo
Costa média
Costa e assento revestidos
Base preta em nylon
Braços (opcional)

340
Cadeira rodada com elevação a gás
Contacto permanente
Costa média
Costa e assento revestidos
Base preta em nylon
Braços (opcional)
Estrutura metálica de patim 
pintado a preto ou cromado

262
Cadeira rodada com elevação a gás
Contacto permanente
Costa alta
Costa e assento revestidos
Base preta em nylon
Braços (opcional)

262 340

221 340-P

.BOB
A opção eco para cadeira de estirador

VERSÕES DISPONÍVEIS

Cadeira rodada com elevação a gás
Contacto fixo ou permanente

Costa média
Costa e assento revestidos

Base preta em nylon
Apoio de pés PP preto

Braços (opcional)
Apoio de pés 

cromado (opcional)

BOB-AP BOB-AP-CR



OPERATIVA .CHP
A elegância da faia natural

VERSÕES DISPONÍVEIS

Cadeira rodada com elevação a gás
Contacto fixo ou permanente

Costa média
Costa e assento em faia natural

Base preta em nylon
Apoio de pés (opcional)

Base metálica com apoio de 
pés soldado (opcional)
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CHP-AP CHP CHP-AP-METAL

.JOE
Um banco versátil com assento em poliuretano

VERSÕES DISPONÍVEIS

Banco rodado com elevação 
a gás
Assento em poliuretano
Base preta em nylon
Apoio de pés (opcional)

JOE-G JOE-AP

.star
Uma ferramenta de trabalho versátil, ergonómica e robusta.

VERSÕES DISPONÍVEIS

Cadeira rodada com elevação a 
gás
Mecanismo sincron
Costa e assento em poliuretano
Base preta em nylon
Apoio de pés (opcional)

STAR-G STAR-AP
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.TOP
Múltiplas opções para dar resposta a cada necessidade.

VERSÕES DISPONÍVEIS

Banco rodado com elevação 
a gás
Assento em faia ou revestido
Base preta em nylon
Possibilidade de levar costa baixa 
em faia ou revestida
Apoio de pés (opcional)
Estrutura de 4 pés com elevação 
por parafuso

TOP-FAIA

TOP-FAIA-AP

TOP-FAIA-4P-PARAFUSO TOP-REVESTIDO-COSTA

TOP-FAIA-COSTA-AP

TOP-REVESTIDO TOP-REVESTIDO-AP

TOP-POLIURETANO-4P-PARAFUSO

OPERATIVA

.TULIP
A robustez e durabilidade do poliuretano.

VERSÕES DISPONÍVEIS

Cadeira rodada com elevação a gás
Contacto fixo ou permanente

Costa e assento em poliuretano
Base preta em nylon

Apoio de pés (opcional)
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Para mais informações, contacte-nos. 

info@jardinlar.com | 234 604 130

www.jardinlar.com

Uma (boa) cadeira é uma das mais fundamentais ferramentas de trabalho. 
Encontrará connosco a solução para um ambiente confortável, agradável e produtivo. 


