
Mesas para Refeitórios

Mesa para Refeitório – Mesa para Praça de Alimentação
Mesa para refeitórios e praça de alimentação com bancos acoplados, fabricada em tubo de
aço carbono com pintura eletrostática, sapatas de nylon com tampo em MDF de 15 mm
revestido em formica e acabamento com fita de bordo com bancos fixos com encosto; Utiliza
como mesa para refeitório, mesa para praça de alimentação e mesa para lojas de fast food
em industrias, hotéis, escolas, condomínios e hospitais, Cores branca, marfim e cinza; Peso
60 Kg; Preço de mesa de refeitório direto da fábrica.
 
4 bancos: C 120 x L 80 x A 170 cm.
6 bancos: C 180 x L 80 x A 170 cm.
8 bancos: C 240 x L 80 x A 170 cm.

 

Mesa para Refeitório – Mesa para Praça de Alimentação
Mesa para refeitórios e praça de alimentação com bancos acoplados, fabricada em tubo de
aço carbono com pintura eletrostática, sapatas de nylon com tampo em MDF de 15 mm
revestido em formica e acabamento com fita de bordo com bancos fixos sem encosto; Utiliza
como mesa para refeitório, mesa para praça de alimentação e mesa para lojas de fast food
em industrias, hotéis, escolas, condomínios e hospitais, Cores branca, marfim claro e cinza
claro; Peso 60 Kg; Preço de mesa de refeitório direto da fábrica.
 
4 bancos: C 120 x L 80 x A 170 cm.
6 bancos: C 180 x L 80 x A 170 cm.
8 bancos: C 240 x L 80 x A 170 cm.

 

Mesa para Refeitório Industrial – Mesas com Bancos
Mesa para refeitórios e praça de alimentação com bancos independentes, fabricada em tubo
de aço carbono com pintura eletrostática, sapatas de nylon com tampo em MDF de 15 mm
revestido em formica e acabamento com fita de bordo com 2 bancos independentes; Utiliza
como mesa para refeitório, mesa para praça de alimentação e mesa para lojas de fast food
em industrias, hotéis, escolas, condomínios e hospitais, Cores branca, marfim claro e cinza
claro; Peso 65 Kg; Preço de mesa de refeitório direto da fábrica.
 
4 bancos: C 100 x L 80 x A 170 cm.
6 bancos: C 150 x L 80 x A 170 cm.
8 bancos: C 200 x L 80 x A 170 cm.

 

Mesa para Refeitório – Mesa para Restaurante
Mesa para restaurantes e refeitórios com bancos independentes, fabricada em madeira
pintada ou revestida com formica com sapatas de nylon e 2 bancos de madeira
independentes; Utiliza como mesa para refeitórios, mesa para restaurantes e mesa de lojas
de fast food em industrias, hotéis, escolas, condomínios e restaurantes; Cores branca,
amarela, verde, azul, vermelho, rosa preto, laranja e marrom; Peso 60 Kg; Preço de mesa de
refeitório direto da fábrica.
 
4 bancos: C 100 x L 80 x A 170 cm.
6 bancos: C 150 x L 80 x A 170 cm.

 

Mesa para Refeitório - Mesa para Restaurante
Mesa para refeitórios e restaurantes com tampo liso, fabricada em tubo de aço carbono Ø 2”
com pintura eletrostática, sapatas de nylon com tampo em MDF de 15 mm revestido em
formica e acabamento com fita de bordo; Utiliza como mesa para refeitório, mesa para praça
de alimentação e mesa para lojas de fast food em industrias, hotéis, escolas, condomínios e
hospitais, Cores branca, marfim claro e cinza claro; Peso 25 Kg; Preço de mesa de refeitório
direto da fábrica.
 
4 Lugares: C 120 x L 80 x A 75 cm.
O tampo pode ser adesivado.

 



Mesas para Refeitórios

Mesa para Refeitório - Mesa para Restaurante
Mesa para refeitórios e restaurantes com tampo liso, fabricada em tubo de aço carbono Ø 2”
com pintura eletrostática, sapatas de nylon com tampo em MDF de 15 mm revestido em
formica e acabamento com fita de bordo; Utiliza como mesa para refeitório, mesa para praça
de alimentação e mesa de lojas de fast food em industrias, hotéis, escolas, condomínios e
hospitais, Cores branca, marfim claro e cinza claro; Peso 25 Kg; Preço de mesa de refeitório
direto da fábrica.
 
4 Lugares: C 120 x L 80 x A 75 cm.
O tampo pode ser adesivado.

 

Mesa para Refeitório - Mesa para Restaurante
Mesa para refeitórios e restaurantes com tampo liso, fabricada em tubo de aço carbono
40x40 mm com pintura eletrostática, sapatas de nylon com tampo em MDF de 15 mm
revestido em formica e acabamento com fita de bordo; Utiliza como mesa para refeitório,
mesa para praça de alimentação e mesa de lojas de fast food em industrias, hotéis, escolas,
condomínios e hospitais, Cores branca, marfim claro e cinza claro; Peso 35 Kg; Preço de
mesa de refeitório direto da fábrica.
 
4 Lugares: C 120 x L 80 x A 75 cm.
Opcional tampo de vidro.

 

Mesa para Refeitório - Mesa para Restaurante
Mesa para refeitórios e restaurantes com tampo liso, fabricada em tubo de aço carbono Ø 2”
com pintura eletrostática, sapatas de nylon com tampo em MDF de 15 mm revestido em
formica e acabamento com fita de bordo; Utiliza como mesa para refeitório, mesa para praça
de alimentação e mesa de lojas de fast food em industrias, hotéis, escolas, condomínios e
hospitais, Cores branca, marfim claro e cinza claro; Peso 15 Kg; Preço de mesa de refeitório
direto da fábrica.
 
2 Lugares: C 70 x L 70 x A 75 cm.

 

Mesa para Refeitório Dobrável – Mesa Dobrável para Restaurantes
Mesa para refeitórios e restaurantes com a base e os pés dobráveis, fabricada em tubo de
aço carbono com pintura eletrostática, sapatas de nylon com tampo em MDF de 15 mm
revestido em formica e acabamento com fita de bordo; Utilizada como mesa dobrável e mesa
retrátil em locais e ambientes com pouco espaço ou em empresas de eventos, reduz o
espaço de estocagem quando dobrada e o custo de frete no transportes; Cores branca,
marfim claro e cinza claro; Peso 35 Kg; Preço de mesa dobrável direto da fábrica.
 
2 Lugares: C 140 x L 80 x A 75 cm.
4 Lugares: C 180 x L 80 x A 75 cm.
Opcional: Mesa para refeitoro dobravel redonda. 

 

Mesa para Refeitório Redonda - Mesa para Restaurante
Mesa para refeitórios e restaurantes redonda com tampo liso, fabricada em tubo de aço
carbono com pintura eletrostática, sapatas de nylon com tampo em MDF de 15 mm revestido
em formica e acabamento com fita de bordo; Utiliza como mesa redonda para refeitório,
mesa para praça de alimentação e mesa redonda para restaurantes em industrias, hotéis,
escolas, condomínios e hospitais, Cores branca, marfim claro e cinza claro; Peso 30 Kg;
Preço de mesa redonda de refeitório direto da fábrica.
 
4 Lugares: Ø 120 x A 75 cm.
Opcional tampo em granito.

 



Mesas para Refeitórios

Cadeira para Refeitório – Cadeira para Restaurante
Cadeira com assento redondo para refeitórios e restaurantes, fabricada em tubo de aço
carbono de 7/8” com pintura eletrostática, sapatas de nylon e acento revestido com formica
ou estofado com espuma laminada e courvin; Utilizada como cadeira para refeitório, cadeira
para restaurante e cadeira para eventos em mesas de restaurantes em indústrias, hotéis,
escolas, eventos, shoppings, condomínios, padarias e hospitais; Cores branca, marfim e
cinza; Peso 6 kg; Preço de cadeira para refeitório direto da fábrica.
 
Assento: Ø 390 mm.
Altura do assento: 460 mm e total 790 mm.
Assento estofado em courvin ou em formica.

 

Cadeira para Refeitório – Cadeira para Restaurante
Cadeira com assento quadrado para refeitórios e restaurantes, fabricada em tubo de aço
carbono de 7/8” com pintura eletrostática, sapatas de nylon e acento revestido com formica
ou estofado com espuma laminada e courvin; Utilizada como cadeira para refeitório, cadeira
para restaurante e cadeira para eventos em mesas de restaurantes em indústrias, hotéis,
escolas, eventos, shoppings, condomínios, padarias e hospitais; Cores branca, marfim e
cinza; Peso 8 kg; Preço de cadeira para refeitório direto da fábrica.
 
Assento: C 400 x L 400 mm.
Altura do assento: 460 mm e total 750 mm.
Assento estofado em courvin ou em formica.

 

Cadeira para Refeitório – Cadeira para Restaurante
Cadeira com assento e encosto em polipropileno para restaurante, fabricada em tubo de aço
carbono de 7/8” com pintura eletrostática, sapatas de nylon e acento e encosto em
polipropileno injetado; Utilizada como cadeira para refeitório, cadeira para restaurante e
cadeira para eventos em mesas de restaurantes em indústrias, hotéis, escolas, eventos,
shoppings, condomínios, padarias e hospitais; Cores branca, preta, vermelha e azul marinho;
Peso 5 kg; Preço de cadeira para refeitório direto da fábrica.
 
Assento: Ø 390 mm.
Altura do assento 460 mm e total 750 mm.

 

Cadeira para Refeitório – Cadeira para Restaurante
Cadeira com assento e encosto em polipropileno para restaurante, fabricada em tubo de aço
carbono de 7/8” com pintura eletrostática, sapatas de nylon e acento e encosto em
polipropileno injetado; Utilizada como cadeira para refeitório, cadeira para restaurante e
cadeira para eventos em mesas de restaurantes em indústrias, hotéis, escolas, eventos,
shoppings, condomínios, padarias e hospitais; Cores branca, preta, amarela, laranja, rosa,
vermelha e azul marinho; Peso 5 kg; Preço de cadeira para refeitório direto da fábrica.
 
Assento: C 400 x L 400 mm.
Altura do assento: 460 mm e total 750 mm.
Design moderno e inovador.

 

Aqui você compra DIRETO DO FABRICANTE!
Economia, qualidade e segurança aliada à garantia direta do próprio fabricante.
Entre em contado conosco.

 


