
www.leroymerlin.pt

Como escolher o mobiliário de jardim?

Tamanho e função

  - Antes de comprar devemos ter em conta a função que o nosso modelo vai ter, o 
espaço disponível e as nossas preferências decorativas.
  - Existem muitas soluções para jardins de pequena dimensão:  cadeiras dobráveis, 
empilháveis, mesas extensíveis e móveis permitindo uma arrumação compacta.

A escolha de um conjunto de mobiliário varia de acordo com vários fatores: 
as características do jardim, o clima da zona geográfica, o orçamento, o estilo do 
espaço, as preferências dos utilizadores, a função que irão desempenhar...

 
Tamanho do jardim e número de utilizadores
O espaço disponível irá determinar as dimensões do conjunto, que pode ser de maior 
ou menor dimensão. O número de pessoas que irão utilizar o mobiliário é também 
um aspeto fundamental a ter em consideração. Uma família numerosa ou uma 
pessoa que frequentemente organiza encontros para a família ou amigos precisa de 
um conjunto com uma grande mesa e cadeiras suficientes.
Para espaços pequenos temos várias soluções: cadeiras dobráveis ou empilháveis, 
mesas dobráveis ou modelos permitindo uma arrumação compacta e que ocupam 
muito pouco espaço. Outra solução útil é optar por modelos modulares que podemos 
adaptar ao nosso jardim.
 
Função
Antes de optar por um conjunto deve pensar como o vai utilizar. Comer ao ar livre? 
Tomar um café ou um aperitivo? Ler ou ouvir música? De acordo com a resposta 
iremos limitar a escolha a um conjunto para refeições no exterior, um modelo de 
mesa baixa ou alta com bancos, ou um produto com sofás e poltronas confortáveis. 
Caso procure uma dupla função: descontraída e ativa, a melhor solução são as cadei-
ras reclináveis que se adaptam a ambas.
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Estilo

Não podemos deixar de fora o estilo do nosso jardim ou o ambiente que desejamos 
alcançar.
A escolha do material do conjunto tem influência directa no ambiente que irá recriar. 

Se pretende um estilo natural, opte pelas nossas soluções fabricadas em madeira 
acácia, teca ou pinho, todas elas certificadas FSC ou PEFC (garantimos assim que a 
fauna e a flora foram preservadas).

Através da conjugação de materiais como o aço, o alumínio e o rattan, conseguirá 
alcançar um estilo mais moderno e contemporâneo.

Por último, para obter um estilo mais clássico, temos à sua disposição modelos que 
misturam aço, mosaico cerâmico, vidro temperado, entre outros materiais que o 
ajudarão a alcançar um estilo baseado no charme. 
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Proteção

Conselhos de utilização
Proteger os conjuntos do sol, chuva e gelo prolonga a sua vida útil.
É recomendado colocá-los num local coberto, debaixo de uma pérgula, varanda ou 
mesmo um guarda-sol.
Não cobri-los com um plástico porque favorece a acumulação de humidade.
É preferível colocar o conjunto sobre uma superfície pavimentada e não diretamente 
sobre a terra ou a relva, onde estarão mais expostos à humidade do solo.


