
 

MESAS RETANGULARES TRADICIONAIS 
As mesas retangulares tradicionais seguem um design ao mesmo tempo moderno e rústico,             
combinando perfeitamente com sua cozinha, churrasqueira, varanda, quiosque, condomínio, etc.          
Temos uma grande variedade de medidas e também podemos produzir de acordo com suas              
especificações. 

● Matéria-prima 
Utilizamos a madeira angelim-pedra, com as mesas sendo produzidas somente com o cerne da              
madeira, que é a parte mais dura e resistente da tora. Os tampos das mesas são produzidos                 
com pranchas inteiras, sem nenhuma emenda e totalmente secas em estufa. O angelim-pedra é              
uma madeira nobre, naturalmente imune à insetos e à deterioração natural quando exposta ao              
ar livre, podendo ser utilizada tanto em áreas internas quanto externas. 

● Método de produção 
Utilizamos o modelo de produção conhecido na marcenaria como "encaixes em espigas", ou             
seja, as peças são encaixadas entre elas não com o uso de "cavilhas individuais de madeira", e                 
sim, com encaixes produzidos na própria madeira, garantindo uma durabilidade vitalícia para            
seu produto. Também utilizamos somente metais e parafusos em aço inox, permitindo o usos              
dos móveis em áreas externas e em praias também. 

● Acabamento 
O acabamento pode ser escolhido pelo cliente, variando as opções (seladores, vernizes, stain,             
envelhecimento com aspecto de demolição, etc). Com base em todos os anos que a Madeiras               
Mato Grosso vem trabalhado junto aos seus clientes, indicamos o acabamento com Stain             
Impermeabilizante Acetinado, cujo produto é o mais indicado para móveis, pois não é             
necessário manutenção por vários anos e pode ser utilizado tanto em ambientes abertos ou              
fechados. Consulte conosco as opções de cores e acabamentos. 

● Entrega 
Prazo de entrega: Sob consulta, sendo 3 a 5 dias úteis pra Curitiba e Região Metropolitana.                
Também dispomos de modelos e tamanhos pronta-entrega.  

● Valor do frete 
Curitiba e Região - frete grátis. 
PR, SC, RS e SP - frete sobre consulta. 
 
MESAS RETANGULARES COM CASCA 
As mesas retangulares com casca leva até seu lar a experiência de ter uma mesa com aspecto                 
rústico e ao mesmo tempo com design elegante. Temos uma grande variedade de medidas e               
também podemos produzir de acordo com suas especificações. 

● Matéria-prima 
Utilizamos a madeira angelim-pedra, com as mesas sendo produzidas somente com o cerne da              
madeira, que é a parte mais dura e resistente da tora. Os tampos das mesas são produzidos                 
com pranchas inteiras, sem nenhuma emenda e totalmente secas em estufa. O angelim-pedra é              
uma madeira nobre, naturalmente imune à insetos e à deterioração natural quando exposta ao              
ar livre, podendo ser utilizada tanto em áreas internas quanto externas. 

● Método de produção 
Utilizamos o modelo de produção conhecido na marcenaria como "encaixes em espigas", ou             
seja, as peças são encaixadas entre elas não com o uso de "cavillhas individuais de madeira", e                 
sim, com encaixes produzidos na própria madeira, garantindo uma durabilidade vitalícia para            



 

seu produto. Também utilizamos somente metais e parafusos em aço inox, permitindo o usos              
dos móveis em áreas externas e em praias também. 

● Acabamento 
O acabamento pode ser escolhido pelo cliente, variando as opções (seladores, vernizes, stain,             
envelhecimento com aspecto de demolição, etc). Com base em todos os anos que a Madeiras               
Mato Grosso vem trabalhado junto aos seus clientes, indicamos o acabamento com Stain             
Impermeabilizante Acetinado, cujo produto é o mais indicado para móveis, pois não é             
necessário manutenção por vários anos e pode ser utilizado tanto em ambientes abertos ou              
fechados. Consulte conosco as opções de cores e acabamentos. 

● Entrega 
Prazo de entrega: sob consulta, sendo 3 dias úteis pra Curitiba e Região Metropolitana.              
Também dispomos de modelos e tamanhos pronta-entrega.  

● Valor do frete 
Curitiba e Região - frete grátis. 
 
MESA RETANGULARES ESPECIAIS E COM CADEIRA 
Aqui você encontrará o modelo perfeito pra combinar com seu ambiente. Variando do estilo              
moderno ao rústico, podemos ajudar a deixar seu ambiente do jeito que você sempre sonhou.  
Muitos destes modelos que você encontrará aqui foram produzidos a pedido de clientes. Alguns              
com projeto nosso e outros com projetos de arquitetos. Escolha o seu!!! 
Obs: Alguns modelos tem limitações em relação à medida e ao local de uso (interno ou externo).                 
Entre em contato conosco para mais informações. 

● Matéria-prima 
Utilizamos a madeira angelim-pedra, com as mesas sendo produzidas somente com o cerne da              
madeira, que é a parte mais dura e resistente da tora. O tampo da mesa pode variar de acordo                   
com o modelo, sendo feito com prancha inteira ou com diversas pranchas. O angelim-pedra é               
uma madeira nobre, naturalmente imune à insetos e à deterioração natural quando exposta ao              
ar livre, podendo ser utilizada tanto em áreas internas quanto externas. 

● Método de produção 
Utilizamos o modelo de produção conhecido na marcenaria como "encaixes em espigas", ou             
seja, as peças são encaixadas entre elas não com o uso de "cavillhas individuais de madeira", e                 
sim, com encaixes produzidos na própria madeira, garantindo uma durabilidade vitalícia para            
seu produto. Também utilizamos somente metais e parafusos em aço inox, permitindo o usos              
dos móveis em áreas externas e em praias também. 

● Acabamento 
O acabamento pode ser escolhido pelo cliente, variando as opções (seladores, vernizes, stain,             
envelhecimento com aspecto de demolição, etc). Com base em todos os anos que a Madeiras               
Mato Grosso vem trabalhado junto aos seus clientes, indicamos o acabamento com Stain             
Impermeabilizante Acetinado, cujo produto é o mais indicado para móveis, pois não é             
necessário manutenção por vários anos e pode ser utilizado tanto em ambientes abertos ou              
fechados. Consulte conosco as opções de cores e acabamentos. 

● Entrega 
Prazo de entrega: sob consulta. 

● Valor do frete 
Curitiba e Região - frete grátis. 
PR, SC e SP - frete sobre consulta. 



 

 
ADEGA 
Modelo padrão: Cod. 1701 
Medidas: sob encomenda ou modelo padrão Cod. 1701. 
Modelo padrão: Cod. 1701 
Altura: 1,30m 
Profundidade: 0,48m 
Largura: 1,02m 
Madeira: Angelim-pedra 

● Acabamento: 
Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com aspecto de         
demolição, etc. 

● Entrega 
Prazo de entrega: sob consulta. 

● Valor do frete 
Curitiba e Região - frete grátis. 
PR, SC e SP - frete sobre consulta 
 
BANCOS DE JARDIM  
Madeira: Angelim-pedra; 
Medidas: sob encomenda. 
Estrutura metálica: Pés de ferro fundido com pintura eletrostática; 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
Cores: Natural, Castanho ou Branco 

● Entrega 
Prazo de entrega: sob consulta. Média de 3 dias pra Curitiba e Região. 

● Valor do frete 
Curitiba e Região - frete grátis. 
PR, SC e SP - frete sobre consulta 
 
APARADORES E RACK 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra; 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
BANCADAS E PAINEL 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra; 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
BANCO-MESA 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra (uso externo) ou Tauarí (uso interno); 



 

Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
BANCOS DE BALANÇO 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra; 
Estrutura de metal: Alumínio com pintura eletrostática. 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
BANCOS DE VARANDA E POLTRONAS 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra; 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
Estofados: Tecidos e espumas impermeáveis - tecidos (Acquablock, Corano, Couro, entre           
outros). 
 
BANCOS E BANQUETAS 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra; 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
Estofados: Tecidos e espumas impermeáveis - tecidos (Acquablock, Corano, Couro, entre           
outros). 
 
BAÚ E BANCO-BAÚ 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra; 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
Estofados: Tecidos e espumas impermeáveis - tecidos (Acquablock, Corano, Couro, entre           
outros). 
 
CADEIRAS  
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra; 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
Estofados: Tecidos e espumas impermeáveis - tecidos (Acquablock, Corano, Couro, entre           
outros). 
 
CANTO ALEMÃO 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra; 



 

Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
Estofados: Tecidos e espumas impermeáveis - tecidos (Acquablock, Corano, Couro, entre           
outros). 
 
ESPREGUIÇADEIRA 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra; 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
Estofados: Tecidos e espumas impermeáveis - tecidos (Acquablock, Corano, Couro, entre           
outros). 
 
MESA DE BISTRÔ DOBRÁVEL 
Medidas 
Cadeira: 
Altura: 95 cm 
Altura até o assento: 68 cm 
Profundidade: 37 cm 
Mesa: 
Tamanho: 55x55 
Altura: 96 cm 
Tampo Mesa: Compensado Naval 20mm 
Madeira: mista. 
Acabamento: Stain impermeabilizante ou vernizes. 
Cores: Natural, Castanho, Imbuia, Mogno, Tabaco e Branco. 
 
MESA DE BISTRÔ MACIÇA 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra; 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
Estofados: Tecidos e espumas impermeáveis - tecidos (Acquablock, Corano, Couro, entre           
outros). 
 
MESAS DE CENTRO 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra; 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
MESAS DE BAR  DOBRÁVEL 
Medidas da cadeira aberta  
(medida padrão): 
(Altura x Largura x Profundidade): 82cm x 42cm x 48cm 
Medida do Assento (Largura  x Profundidade): 38cm x 36cm 



 

Medida do Assento x Chão: 48cm 
Medidas da Mesa aberta (Altura x Largura x Profundidade):  
 76cm x 70cm x 70cm  OU  76cm X 120cm X 70cm 
Madeira: mista. 
Acabamento: Stain impermeabilizante ou vernizes. 
Cores: Natural, Castanho, Imbuia, Mogno, Tabaco e Branco. 
 
MESAS QUADRADAS 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra; 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
Estofados: Tecidos e espumas impermeáveis - tecidos (Acquablock, Corano, Couro, entre           
outros). 
 
MESAS REDONDAS 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra; 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
Estofados: Tecidos e espumas impermeáveis - tecidos (Acquablock, Corano, Couro, entre           
outros). 
 
MESAS TRONCO 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra, Tauarí ou Faveiro. 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
Estofados: Tecidos e espumas impermeáveis - tecidos (Acquablock, Corano, Couro, entre           
outros). 
 
REDE 
Medidas: (Comprimento X Largura X Altura): 3,0m X 0,90m X 1,25m 
Madeira: Angelim-pedra, Itaúba e Garapeira. 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
SOFÁS 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra, Itaúba e Garapeira. 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
Estofados: Tecidos e espumas impermeáveis - tecidos (Acquablock, Corano, Couro, entre           
outros). 
 
TÁBUAS DE CARNE 



 

Medidas: diversas. 
Acabamento: Sendo um produto destinado à manipulação de alimentos, não aplicamos           
acabamento nas tábuas de carne. O cliente deve apenas fazer a higienização antes do primeiro               
uso através de água fervente.  
 
CAMA 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra, Itaúba e Garapeira. 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
ARMÁRIOS 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Pinheiro, Angelim-pedra, Itaúba e Garapeira. 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
PÉS/BASES DE MESA 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Pinheiro, Angelim-pedra, Itaúba e Garapeira. 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
CAIXA PARA AR-CONDICIONADO 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Itaúba e Garapeira. 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
DEGRAUS DE ESCADA 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra, Itaúba e Garapeira. 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
LIXEIRA/FLOREIRA 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra; 
Estrutura de metal: Aço galvanizado ou alumínio com pintura eletrostática. 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
MESA EMBUTIDA NA PAREDE 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra, Itaúba e Garapeira. 



 

Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
MESA-APARADOR 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra, Itaúba e Garapeira. 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
PERGOLADOS MÓVEIS E DECK MODULAR 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra, Itaúba e Garapeira. 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
PORTAS DE MADEIRA 
Portas para churrasqueiras, fornos, fogões a lenha, etc. 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra, Itaúba e Garapeira. 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
PRATELEIRAS 
Medidas: sob encomenda. 
Madeira: Angelim-pedra, Itaúba e Garapeira. 
Acabamento: Impermeabilizante Stain ou vernizes, tingimento/envelhecimento rústico com        
aspecto de demolição, etc. 
 
 


