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9 | Bancos em tubo 
gradeado
• Com apoios para costas e braços
• Design moderno

Altura total: 780 mm. Comprimento total: 1500 mm. 
Profundidade total: 555 mm. Material do assento: grade 
de arame de aço redondo. Cor do assento: cinzento. 
Versão dos apoios para braços: com apoios para braços. 
Material da armação: tubo de aço quadrado, pintado a pó. 
Cor da armação: cinzento. Material do encosto: grade 
de arame de aço redondo. Cor do encosto: cinzento. Tipo 
de construção dos bancos exteriores: assento contínuo. 
Número de pernas: 4 unid. 

Fornecimento desmontado – montagem fácil.

9 |  Nº 755 046 6F € 429.- 

10 – 13 | Bancos de madeira 
maciça
• Com peças laterais em ferro fundido
• Versão robusta
• Elevado conforto

Altura total: 690 mm. Comprimento total: 2000 mm. 
Profundidade total: 600 mm. Cor do assento: natural. 
Altura do assento: 405 mm. Profundidade 
do assento: 395 mm. Material da armação: ferro 
fundido, pintado a pó. Cor do encosto: natural. Tipo 
de fixação: fixação ao solo. 

Fornecimento desmontado – montagem fácil.

Versão dos apoios para braços: com apoios para braços. 

10 | Material do assento: abeto. Material 
do encosto: abeto. 
 Nº 176 961 6F € 599.- 

11 | Material do assento: madeira meranti. Material 
do encosto: madeira meranti. 
 Nº 176 967 6F € 789.- 

12 | Material do assento: abeto. Material 
do encosto: abeto. 
 Nº 502 339 6F € 579.- 

13 | Material do assento: madeira meranti. Material 
do encosto: madeira meranti. 
 Nº 502 341 6F € 739.- 

14 | Conjuntos bancos 
e mesa
• Mesa e bancos numa unidade
• Para colocação livre no exterior
• Resistentes às intempéries

Profundidade do assento: 300 mm. Material 
do assento e do encosto: madeira de pinho. Cor 
da armação: galvanizado a fogo. Material da armação: tubo 
de aço, galvanizado a fogo. Espessura do material: 27 mm. 
Versão do banco: com encosto. Largura da mesa: 710 mm. 

Fornecimento desmontado – montagem fácil.

Cor do assento e do encosto: castanho. 

14  | Altura da mesa: 780 mm. Comprimento 
total: 1500 mm. Profundidade total: 1850 mm. 
Comprimento do tampo: 1500 mm. Altura 
do assento: 460 mm. Peso: 58.2 kg. Comprimento 
da mesa: 1500 mm. 
 Nº 706 961 6F € 449.- 

Devido à madeira natural, a temperaturas mais altas pode sair resina. 
Este é um processo normal que não danifica a madeira de forma alguma 
nem encurta a vida útil da mesma. A resina expelida pode ser raspada 
cuidadosamente ou ser limpa com um pano e um pouco de terebintina.
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