
PACK MONZA 
Mesa + 4 cadeiras
vidro branco / preto                   294 pontos
vidro cinza / verde / vermelho   297 pontos
vidro branco opaco                   334 pontos

0,75

0,70

1,10

vidro branco opaco

opção de montagem
 c/ vidro pousado

vidro branco

MONZA cadeira
Almofada em napel; estrutura em tubo 
com pintura electrostática.
branco; preto; castanho; vermelho.
39 pontos

MONZA mesa
Tampo em vidro temperado; estrutura 
em ferro com pintura electrostática.
branco; preto;                   181 pontos
cinza; vermelho ou verde 184 pontos
branco opaco                   227 pontos

0,75

0,400,47



0,400,42

0,83

0,70

0,78

0,35
1,20

Pack MODENA mesa + 4 cadeiras 511 pontos

MODENA cadeira
Almofada em napel; estrutura em tubo 
com pintura electrostática.
vermelho; preto; laranja.
50 pontos

MODENA mesa
Tampo em vidro temperado; estrutura em 
ferro com pintura electrostática.
vidro branco; vidro preto
310 pontos



1,20 (+0,70)
0,70

0,75

372 PONTOS

MONZA cadeira
Tampo em napel; estrutura em ferro 
com pintura electrostática.
preto; branco; vermelho; castanho
39 pontos

ROMA mesa
Tampo em vidro temperado; estrutura 
em ferro com pintura electrostática.
vidro cinza, vidro preto, vidro branco, 
vidro vermelho
* 3 variações

1,10 (+0,60)
0,70

0,75

348 PONTOS



OSLO cadeira
Apoios em policarbonato; estrutura 
em tubo cromado.
vermelho; preto; verde lima.
35 pontos

MODENA mesa
Tampo em vidro temperado; estrutura em 
ferro com pintura electrostática.
vidro branco; vidro preto
310 pontos

0,70

0,78

0,35
1,20

0,380,38

0,80



0,58

0,46

0,84

0,90

3,00

0,77

GÉNOVA cadeira
Almofada em couro; estrutura em ferro 
cromado.
frente branco; frente preto.
164 pontos

GÉNOVA mesa
Tampo em vidro temperado; estrutura 
em aço-inox polido com sistema de 
abertura automático.
vidro branco; vidro preto; 
1008 pontos



* opção com pernas    
em metal ou couro

0,90

0,75

1,30 (+0,30) 0,44
0,48

0,90

SIENA cadeira
Almofada em napel; estrutura em ferro 
com pintura electrostática.
branco; preto
92 pontos

SIENAmesa
Estrutura metálica com pintura electros-
tática; tampo em vidro temperado com 
sistema de abertura automático. 
vidro branco; vidro preto; vidro vermelho; 
vidro laranja
475 pontos



BOLONHA cadeira
Almofada em napel; estrutura em ferro 
com pintura electrostática.
laranja; vermelho; branco; preto
96 pontos

BOLONHA mesa
Tampo em vidro temperado; estrutura 
em ferro com pintura electrostática.
várias cores disponíveis, conforme as 
minituras.
504 pontos 0,90

0,77

1,20 (+ 0,40)
0,42

0,50

0,90



0,90

0,75

1,60 (+0,40)

GÉNOVA cadeira
Almofada em couro; estrutura em ferro 
cromado.
frente branco; frente preto.
164 pontos

NÁPOLES mesa
Tampo em vidro temperado; estrutura 
em aço-inox polido com sistema de 
abertura automático.
vidro branco; vidro preto;
576 pontos 



MONZA mesa
Tampo em vidro temperado; estrutura 

em ferro com pintura electrostática.

branco; preto;                   181 pontos

cinza; vermelho ou verde 184 pontos

branco opaco                   227 pontos

MODENA mesa
Tampo em vidro temperado; estrutura 

em ferro com pintura electrostática.

vidro branco; vidro preto

310 pontos

BOLONHA mesa
Tampo em vidro temperado; estrutura 

em ferro com pintura electrostática.

várias cores disponíveis, conforme as 
minituras.

504 pontos

GÉNOVA mesa
Tampo em vidro temperado; estrutura 

em aço-inox polido.

vidro branco; vidro preto; 

1008 pontos

SIENAmesa
Estrutura metálica com pintura elec-

trostática; tampo em vidro temperado 

vidro branco; vidro preto; vidro vermelho; 
vidro laranja

475 pontos

ROMA mesa
Tampo em vidro temperado; estrutura 

em ferro com pintura electrostática.

vidro cinza, preto, branco, vermelho.

1,10 +60        348 pontos
1,10 +80        372 pontos

NÁPOLES mesa
Tampo em vidro temperado; estrutura 

em aço-inox polido 

vidro branco; vidro preto;

576 pontos 

OSLO cadeira
Apoios em policarbonato; es-

trutura em tubo cromado.

vermelho; preto; verde lima.

35 pontos

MODENA cadeira
Almofada em napel; estrutura em tubo 

com pintura electrostática.

vermelho; preto; laranja.

50 pontos

GÉNOVA cadeira
Almofada em couro; estrutura em ferro cromado.

frente branco; frente preto.

164 pontos

MONZA cadeira
Almofada em napel; estrutura em tubo 

com pintura electrostática.

branco; preto; castanho; vermelho.

39 pontos

SIENA cadeira
Almofada em napel; estrutura em 

ferro com pintura electrostática.

branco; preto

92 pontos

BOLONHA cadeira
Almofada em napel; estrutura em 

ferro com pintura electrostática.

laranja; vermelho; branco; preto

96 pontos


