


Sobre Nós
Nascemos com uma clara missão de 
contribuir com o melhor e ajudá-lo no seu 
espaço exterior, distribuindo produtos de 
qualidade, com excelente serviço e preço 
mais competitivo. Para isso, assumimos o 
compromisso e colocamos à sua disposi-
ção os melhores produtos oferecendo um 
serviço excelente através do profissiona-
lismo, responsabilidade social, inovação e 
melhoria contínua.

Precisa de ajuda? Temos todo o gosto 
em ajudá-lo para qualquer assunto! Caso 
tenha sugestões ou questões a colocar 
pode contactar-nos através do número 
+351 932 190 613 ou através do nosso email 
contacto@omeujardim.pt

Se deseja receber um técnico que realize 
a montagem ou a instalação dos produtos 
adquiridos no O Meu Jardim deverá entrar 
em contacto antes de efetuar a sua enco-
menda, de forma a receber um orçamen-
to apropriado às suas necessidades.

Caso esteja interessado(a) em obter um 
orçamento para qualquer um dos nossos 
produtos, temos uma equipa de técnicos 
qualificados e experientes à sua dispo-
sição para lhe enviar o orçamento mais 
adequado às suas preferências

A equipa do O Meu Jardim tem todo o 
gosto em responder às suas perguntas.

Contactos gerais:  
+351 932 190 613  
contacto@omeujardim.pt

Contacto B2B:
+351 932 190 613
omeujardim@omeujardim.pt

 A encomenda será despachada do nosso 
armazém no prazo de 1 a 3 dias úteis. O 
prazo de entrega é normalmente de 2-5 
dias úteis após envio (em Portugal Con-
tinental). Outro itens de grande porte ou 
peso têm prazo de entrega entre 4-9 dias 
úteis.
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Interior
Mais conforto, menos preocupações

https://omeujardim.pt/interior/
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Aproveite a mudança de estação 
para renovar as energias do interior 
da sua casa!

https://omeujardim.pt/interior/
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Aquecimento e 
Climatização

Dê a sua casa o ambiente que ela merece

https://omeujardim.pt/aquecimento-e-climatizacao/
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Aquecedores
A melhor solução para aquecer qualquer divisão!

Aquecedor a Óleo 
20 m2

Aquecedor de Torre 
Cerâmico 20m2

Aquecedor de Pare-
de Cerâmico 25m2

https://omeujardim.pt/aquecedor-ceramico-de-torre-1200w-2000w-com-controlo-remoto-termostato-temporizador-de-24h-e-sistema-anti-rolamento-para-sala-de-20m%c2%b2-21x21x635cm-branco-e-preto/
https://omeujardim.pt/radiador-a-oleo-2290-2720w-com-3-modos-de-aquecimento-tela-led-505x24x63cm-branco/
https://omeujardim.pt/aquecedores-lareiras-aquecedores/
https://omeujardim.pt/aquecedor-ceramico-de-parede-1000-2000w-com-controle-remoto-tela-led-termostato-temporizador-e-protecao-para-25m%c2%b2-56x185x115cm-branco/
https://omeujardim.pt/aquecedor-ceramico-de-torre-1200w-2000w-com-controlo-remoto-termostato-temporizador-de-24h-e-sistema-anti-rolamento-para-sala-de-20m%c2%b2-21x21x635cm-branco-e-preto/
https://omeujardim.pt/aquecedor-ceramico-de-torre-1200w-2000w-com-controlo-remoto-termostato-temporizador-de-24h-e-sistema-anti-rolamento-para-sala-de-20m%c2%b2-21x21x635cm-branco-e-preto/
https://omeujardim.pt/aquecedor-ceramico-de-parede-1000-2000w-com-controle-remoto-tela-led-termostato-temporizador-e-protecao-para-25m%c2%b2-56x185x115cm-branco/
https://omeujardim.pt/aquecedor-ceramico-de-parede-1000-2000w-com-controle-remoto-tela-led-termostato-temporizador-e-protecao-para-25m%c2%b2-56x185x115cm-branco/
https://omeujardim.pt/radiador-a-oleo-2290-2720w-com-3-modos-de-aquecimento-tela-led-505x24x63cm-branco/
https://omeujardim.pt/radiador-a-oleo-2290-2720w-com-3-modos-de-aquecimento-tela-led-505x24x63cm-branco/
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Lareiras
Transforme o ambiente da sua sala!

Lareira Elétrica de 
Parede 1800-2000W

Lareira Elétrica Portá-
til 1800-2000W

Lareira Elétrica 37 m2 
1800-2000W

https://omeujardim.pt/lareira-eletrica-de-parede-1800-2000w-com-controlo-remoto-914x11x44cm-preto/
https://omeujardim.pt/lareiras/
https://omeujardim.pt/lareira-eletrica-portatil-1800-2000w-simulacao-de-chama-a30m%c2%b2-37x228x458cm-preto/
https://omeujardim.pt/lareira-eletrica-1800-2000w-com-controle-remoto-chama-ajustavel-temporizador-semanal-e-protecao-contra-superaquecimento-113x266x875cm-branco/
https://omeujardim.pt/lareira-eletrica-de-parede-1800-2000w-com-controlo-remoto-914x11x44cm-preto/
https://omeujardim.pt/lareira-eletrica-de-parede-1800-2000w-com-controlo-remoto-914x11x44cm-preto/
https://omeujardim.pt/lareira-eletrica-portatil-1800-2000w-simulacao-de-chama-a30m%c2%b2-37x228x458cm-preto/
https://omeujardim.pt/lareira-eletrica-portatil-1800-2000w-simulacao-de-chama-a30m%c2%b2-37x228x458cm-preto/
https://omeujardim.pt/lareira-eletrica-1800-2000w-com-controle-remoto-chama-ajustavel-temporizador-semanal-e-protecao-contra-superaquecimento-113x266x875cm-branco/
https://omeujardim.pt/lareira-eletrica-1800-2000w-com-controle-remoto-chama-ajustavel-temporizador-semanal-e-protecao-contra-superaquecimento-113x266x875cm-branco/
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Salamandras
Aqueça toda a sua casa de forma prática!

Salamandra a Pellets 
12 kw

Salamandra a Lenha 
Caramulo 8kw

Salamandra Elétrica 
Sintra 1750-1950W

https://omeujardim.pt/salamandra-a-lenha-caramulo-8kw-preta/
https://omeujardim.pt/salamandra-a-lenha-caramulo-8kw-preta/
https://omeujardim.pt/salamandra-eletrica-sintra-1750-1950w/
https://omeujardim.pt/salamandras/
https://omeujardim.pt/salamandra-a-pellets-12kw-deposito-16kg/
https://omeujardim.pt/salamandra-eletrica-sintra-1750-1950w/
https://omeujardim.pt/salamandra-a-pellets-12kw-deposito-16kg/
https://omeujardim.pt/salamandra-a-pellets-12kw-deposito-16kg/
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Mobília para 
Interior

Aconchegue-se no seu refugio!

https://omeujardim.pt/interior/
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Corredor

Móvel de entrada 
com cabides

Estante de Parede 
com ganchos

Móvel de entrada Vintage

Sala de Estar

Mesa de Centro 
Estilo Industrial

Móvel para TV até 60’’

Aparador de Sala 
de Estar

https://omeujardim.pt/estante-de-parede-com-4-ganchos-3-compartimentos-1-prateleira-73x20x60-cm-branco/
https://omeujardim.pt/corredor/
https://omeujardim.pt/movel-com-cabides-12-ganchos-e-banco-estilo-industrial-com-3-prateleiras-estrutura-metalica/
https://omeujardim.pt/movel-de-entrada-estilo-industrial-vintage-com-3-prateleiras-e-estrutura-metalica-120x235x75cm-cinza-e-preto/
https://omeujardim.pt/movel-de-entrada-estilo-industrial-vintage-com-3-prateleiras-e-estrutura-metalica-120x235x75cm-cinza-e-preto/
https://omeujardim.pt/movel-com-cabides-12-ganchos-e-banco-estilo-industrial-com-3-prateleiras-estrutura-metalica/
https://omeujardim.pt/estante-de-parede-com-4-ganchos-3-compartimentos-1-prateleira-73x20x60-cm-branco/
https://omeujardim.pt/sala-de-estar/
https://omeujardim.pt/movel-de-tv-para-televisores-de-ate-60/
https://omeujardim.pt/mesa-de-centro-industrial-retro-com-prateleira-inferior-100x60x50-cm/
https://omeujardim.pt/aparador-de-sala-de-estar-com-portas-armario-auxiliar-com-prateleiras-estilo-moderno-70x39x70cm-branco/
https://omeujardim.pt/movel-de-tv-para-televisores-de-ate-60/
https://omeujardim.pt/mesa-de-centro-industrial-retro-com-prateleira-inferior-100x60x50-cm/
https://omeujardim.pt/aparador-de-sala-de-estar-com-portas-armario-auxiliar-com-prateleiras-estilo-moderno-70x39x70cm-branco/
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Bancos e Puffs

Sala de Jantar

Puff Estofado Otomano

Banco de Pé de Cama

Conjunto de Sala de 
Jantar

Mesa Retangular 
Estilo Industrial

Conjunto de 2 Bancos 
de Bar

Conjunto de 2 Cadeiras 
de Jantar

https://omeujardim.pt/bancos-e-puffs/
https://omeujardim.pt/sala-de-jantar/
https://omeujardim.pt/otomano-puff-estofado-em-veludo-acolchoado-c-armazenamento-71x515x42-bege/
https://omeujardim.pt/banco-de-pe-de-cama-branco-e-cinza-medidas-132x455x58cm/
https://omeujardim.pt/conjunto-de-2-bancos-de-bar-com-assento-64cm-de-altura-estofados-em-linho-sintetico-40x415x755cm-cinza-e-natural/
https://omeujardim.pt/banco-de-pe-de-cama-branco-e-cinza-medidas-132x455x58cm/
https://omeujardim.pt/conjunto-de-2-bancos-de-bar-com-assento-64cm-de-altura-estofados-em-linho-sintetico-40x415x755cm-cinza-e-natural/
https://omeujardim.pt/conjunto-de-2-cadeiras-de-jantar-modernas-cor-cinza-49x50x77cm/
https://omeujardim.pt/conjunto-de-sala-de-jantar-3-pecas-conjunto-1-mesa-74x74x76cm-e-2-cadeiras-42x50x915cm-com-pes-de-aco-estilo-moderno-para-cozinha-marrom-e-preto/
https://omeujardim.pt/mesa-retangular-estilo-industrial-com-pes-de-metal-e-almofadas-ajustaveis-para-sala-de-jantar-120x80x76cm-cinza/
https://omeujardim.pt/conjunto-de-2-cadeiras-de-jantar-modernas-cor-cinza-49x50x77cm/
https://omeujardim.pt/mesa-retangular-estilo-industrial-com-pes-de-metal-e-almofadas-ajustaveis-para-sala-de-jantar-120x80x76cm-cinza/
https://omeujardim.pt/conjunto-de-sala-de-jantar-3-pecas-conjunto-1-mesa-74x74x76cm-e-2-cadeiras-42x50x915cm-com-pes-de-aco-estilo-moderno-para-cozinha-marrom-e-preto/
https://omeujardim.pt/otomano-puff-estofado-em-veludo-acolchoado-c-armazenamento-71x515x42-bege/
https://omeujardim.pt/espelhos/
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Espelhos

Plantas 
Artificiais

Iluminação

Quadros

https://omeujardim.pt/espelhos/
https://omeujardim.pt/iluminacao-interior/
https://omeujardim.pt/iluminacao-interior/
https://omeujardim.pt/plantas-artificiais-interior/
https://omeujardim.pt/decoracao/
https://omeujardim.pt/espelhos/
https://omeujardim.pt/plantas-artificiais-interior/
https://omeujardim.pt/iluminacao-interior/
https://omeujardim.pt/decoracao/
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Mesas e Cadeiras

Cozinha

Cadeira de Sala de 
Jantar Estofada

Conjunto de 2 Cadeiras 
de Jantar

Carrinho de Cozinha 
Multifuncional

Armário de Cozinha 
Ajustável

Mesa Retangular 
Moderna

Mesa de cozinha Do-
brável de Madeira

https://omeujardim.pt/cadeiras-para-interior/
https://omeujardim.pt/cozinha/
https://omeujardim.pt/cadeira-de-sala-de-jantar-estofada-em-linho-sintetico-transpiravel-com-assento-acolchoado-amarelo/
https://omeujardim.pt/conjunto-de-2-cadeiras-de-jantar-decorativas-estofadas-em-linho-com-encosto-ergonomico-bracos-e-pernas-de-metal-595x565x81-cm-cor-cinza/
https://omeujardim.pt/mesa-retangular-moderna-com-pes-de-metal-e-almofadas-ajustaveis-para-sala-de-jantar-120x80x76cm-carvalho/
https://omeujardim.pt/mesa-de-cozinha-dobravel-de-madeira-com-rodinhas-branca-medidas-140-x-80-x-74-cm/
https://omeujardim.pt/carrinho-de-cozinha-multifuncional-92x37x82-cm-branco/
https://omeujardim.pt/armario-de-cozinha-com-gaveta-4-portas-e-prateleiras-interiores-ajustavel-80x40x180cm-branco/
https://omeujardim.pt/cadeira-de-sala-de-jantar-estofada-em-linho-sintetico-transpiravel-com-assento-acolchoado-amarelo/
https://omeujardim.pt/mesa-de-cozinha-dobravel-de-madeira-com-rodinhas-branca-medidas-140-x-80-x-74-cm/
https://omeujardim.pt/armario-de-cozinha-com-gaveta-4-portas-e-prateleiras-interiores-ajustavel-80x40x180cm-branco/
https://omeujardim.pt/carrinho-de-cozinha-multifuncional-92x37x82-cm-branco/
https://omeujardim.pt/conjunto-de-2-cadeiras-de-jantar-decorativas-estofadas-em-linho-com-encosto-ergonomico-bracos-e-pernas-de-metal-595x565x81-cm-cor-cinza/
https://omeujardim.pt/mesa-retangular-moderna-com-pes-de-metal-e-almofadas-ajustaveis-para-sala-de-jantar-120x80x76cm-carvalho/
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Prateleiras e Estantes

Casa de Banho

Estante Estilo Indus-
trial de 5 Níveis

Armário com Espelho 
para Casa de Banho

Estante de Bambú 
para Casa de Banho

Estante de Madeira 
com 6 Prateleiras

Vitrine Brest de 
vidro e madeira

Móvel para Lavatório de 
Madeira

https://omeujardim.pt/armario-casa-de-banho-com-espelho-movel-54x15x55cm-branco/
https://omeujardim.pt/prateleiras-estantes-interior/
https://omeujardim.pt/casa-de-banho/
https://omeujardim.pt/vitrine-brest-de-vidro-e-madeira-na-cor-branco-quebrado/
https://omeujardim.pt/vitrine-brest-de-vidro-e-madeira-na-cor-branco-quebrado/
https://omeujardim.pt/estante-estilo-industrial-de-5-niveis-estante-para-livros-metalica-com-desenho-assimetrico-80x39x1795cm-madeira-e-preto/
https://omeujardim.pt/entante-livraria-6-prateleiras-montagem-de-parede-madeira-medidas-80x23x192cm/
https://omeujardim.pt/estante-estilo-industrial-de-5-niveis-estante-para-livros-metalica-com-desenho-assimetrico-80x39x1795cm-madeira-e-preto/
https://omeujardim.pt/entante-livraria-6-prateleiras-montagem-de-parede-madeira-medidas-80x23x192cm/
https://omeujardim.pt/movel-para-lavatorio-de-madeira-com-2-portas-e-prateleira-interior-estilo-moderno-60x30x605cm-branco/
https://omeujardim.pt/estante-de-bambu-para-casa-de-banho-com-3-prateleiras-de-armazenamento-30x18x81cm-madeira-e-branco/
https://omeujardim.pt/movel-para-lavatorio-de-madeira-com-2-portas-e-prateleira-interior-estilo-moderno-60x30x605cm-branco/
https://omeujardim.pt/armario-casa-de-banho-com-espelho-movel-54x15x55cm-branco/
https://omeujardim.pt/estante-de-bambu-para-casa-de-banho-com-3-prateleiras-de-armazenamento-30x18x81cm-madeira-e-branco/
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Portas de Correr

Porta de vidro deslizante

Porta deslizante de 
vidro translúcido

Kit de Ferragens para 
Porta De Correr

Escritório

Cadeira de Escritório de 
Malha Ergonómica

Mesa de Escritório em 
Madeira 

Armário de escritório 
com 2 portas

https://omeujardim.pt/portas-de-correr/
https://omeujardim.pt/porta-de-vidro-deslizante-estilo-celeire-75x210cm/
https://omeujardim.pt/porta-deslizante-de-vidro-translucido-com-listras-transparentes-775-x-205cm/
https://omeujardim.pt/kit-de-ferragens-para-porta-de-correr-em-madeira-com-guia-de-chao-trilho-de-aco-de-carbono-cor-branco/
https://omeujardim.pt/escritorio/
https://omeujardim.pt/cadeira-de-escritorio-de-malha-ergonomica-com-altura-ajustavel-apoio-para-os-bracos-dobravel-apoio-para-a-cabeca-e-suporte-lombar-ajustaveis-65x64x114-122cm-preto/
https://omeujardim.pt/mesa-de-escritorio-1125x50x755-cm-branco/
https://omeujardim.pt/armario-de-escritorio-com-2-portas-deslizantes-e-3-prateleiras-80x40x120-cm-branco/
https://omeujardim.pt/porta-de-vidro-deslizante-estilo-celeire-75x210cm/
https://omeujardim.pt/cadeira-de-escritorio-de-malha-ergonomica-com-altura-ajustavel-apoio-para-os-bracos-dobravel-apoio-para-a-cabeca-e-suporte-lombar-ajustaveis-65x64x114-122cm-preto/
https://omeujardim.pt/porta-deslizante-de-vidro-translucido-com-listras-transparentes-775-x-205cm/
https://omeujardim.pt/mesa-de-escritorio-1125x50x755-cm-branco/
https://omeujardim.pt/kit-de-ferragens-para-porta-de-correr-em-madeira-com-guia-de-chao-trilho-de-aco-de-carbono-cor-branco/
https://omeujardim.pt/armario-de-escritorio-com-2-portas-deslizantes-e-3-prateleiras-80x40x120-cm-branco/
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Conjunto de 2 Mesas 
de Cabeceira

Armário de Cabeceira 
de Madeira

Quarto

https://omeujardim.pt/armario-de-cabeceira-de-madeira-com-4-gavetas-medidas-40x30x75cm/
https://omeujardim.pt/conjunto-de-2-mesas-de-cabeceira-com-1-gaveta-40x30x15cm-branco/
https://omeujardim.pt/estrutura-de-cama-dupla-de-metal-para-colchao-135x190cm-com-pes-de-35cm-e-espaco-em-baixo-de-armazenamento-1415x195x35cm-preto/
https://omeujardim.pt/quarto/
https://omeujardim.pt/conjunto-de-2-mesas-de-cabeceira-com-1-gaveta-40x30x15cm-branco/
https://omeujardim.pt/armario-de-cabeceira-de-madeira-com-4-gavetas-medidas-40x30x75cm/
https://omeujardim.pt/quarto/
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Poltronas

Poltrona Relax Reclinável Cadeirão em tecido 
aveludado

https://omeujardim.pt/poltrona-de-sala-de-estar-com-assento-acolchoado-e-pes-de-madeira-de-borracha-90x72x91cm-cor-bege/
https://omeujardim.pt/sofas-e-poltronas/
https://omeujardim.pt/poltrona-relax-reclinavel-com-controlo-remoto-68x88x98cm-marrom/
https://omeujardim.pt/cadeirao-madison/
https://omeujardim.pt/cadeirao-madison/
https://omeujardim.pt/poltrona-relax-reclinavel-com-controlo-remoto-68x88x98cm-marrom/
https://omeujardim.pt/sofas-e-poltronas/
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Sofás

Chaise Longue Alabama Sofá de 2 Lugares 
Estofado em Linho

https://omeujardim.pt/chaise-longue-alabama-esquerda/
https://omeujardim.pt/sofa-moderno-de-3-lugares-acolchoado-com-almofadas-e-apoios-de-braco-para-sala-de-estar-1665x62x82-cm-cor-cinza/
https://omeujardim.pt/sofas-e-poltronas/
https://omeujardim.pt/chaise-longue-alabama-esquerda/
https://omeujardim.pt/sofa-de-2-lugares-estofado-em-linho-sintetico-de-sala-de-estar-com-almofadas-acolchoadas-apoio-para-os-bracos-e-pes-de-aco-130x67x765cm-cinza/
https://omeujardim.pt/chaise-longue-alabama-esquerda/
https://omeujardim.pt/sofa-de-2-lugares-estofado-em-linho-sintetico-de-sala-de-estar-com-almofadas-acolchoadas-apoio-para-os-bracos-e-pes-de-aco-130x67x765cm-cinza/
https://omeujardim.pt/sofas-e-poltronas/
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BLOG Artigos, dicas e muito mais!

https://omeujardim.pt/blog/
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Artigos, dicas e muito mais!
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Exterior
Desfolhe a imaginação e renove o jardim

https://omeujardim.pt/jardim/
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Prepare o seu jardim para as 
temperaturas mais baixas!

https://omeujardim.pt/jardim/
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Aquecedor de 
Exterior Stylo

Aquecedor a Gás em 
Pirâmide

Aquecedor em Aço para 
Exterior

Aquecimento Exterior

Aquecedor de terraço 
1500 W

O ambiente perfeito no seu jardim

https://omeujardim.pt/aquecedor-a-gas-para-exterior-em-piramide-105kw/
https://omeujardim.pt/aquecedor-de-exterior-stylo-a-gas-inox/
https://omeujardim.pt/aquecedor-cogumelo-para-esplanadas-e-terracos-em-aco-anticorrosivo/
https://omeujardim.pt/aquecedores/
https://omeujardim.pt/aquecedor-de-exterior-stylo-a-gas-inox/
https://omeujardim.pt/aquecedor-a-gas-para-exterior-em-piramide-105kw/
https://omeujardim.pt/tristar-ka-5271-aquecedor-de-terraco-infravermelhos-ip34-1500-w/
https://omeujardim.pt/aquecedor-cogumelo-para-esplanadas-e-terracos-em-aco-anticorrosivo/
https://omeujardim.pt/tristar-ka-5271-aquecedor-de-terraco-infravermelhos-ip34-1500-w/
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Aquecedor Elétrico 
para Guarda-Sol

Braseiro de Exterior 
em Metal

https://omeujardim.pt/braseiro-lareira-exterior-em-metal/
https://omeujardim.pt/aquecedor-eletrico-para-guarda-sol-esplanada-3-potencias-100x100x8-5cm/
https://omeujardim.pt/aquecedor-eletrico-para-guarda-sol-esplanada-3-potencias-100x100x8-5cm/
https://omeujardim.pt/braseiro-lareira-exterior-em-metal/
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Churrasqueiras

Churrasqueira Alcoa 
XL com bancada

Churrasqueira Albufeira

Churrasqueira Modular 
SUN 02

Churrasqueira Luna 
com Mini Bancada

Os melhores churrascos!

https://omeujardim.pt/churrasqueira-albufeira/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-oderna-modular-de-linhas-direitas-com-cantos-arredondados-sun-02/
https://omeujardim.pt/churrasqueiras/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-alcoa-xl-com-bancada/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-luna-com-mini-bancada/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-albufeira/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-alcoa-xl-com-bancada/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-luna-com-mini-bancada/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-oderna-modular-de-linhas-direitas-com-cantos-arredondados-sun-02/
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Churrasqueira Bailén

Churrasqueira 
Calirfornia Plus

https://omeujardim.pt/churrasqueira-bailen-com-prateleira-em-metal/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-calirfornia-plus/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-bailen-com-prateleira-em-metal/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-calirfornia-plus/
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Churrasqueira a gás 
butano de ferro

Churrasqueira a 
carvão Vegetal

https://omeujardim.pt/churrasqueira-a-carvao-vegetal-e-grelha-ajustavel-87x45x83cm/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-a-gas-butano-de-ferro-de-viagem/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-a-gas-butano-de-ferro-de-viagem/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-a-carvao-vegetal-e-grelha-ajustavel-87x45x83cm/
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Churrasqueira 
com rodas

Churrasqueira de 
Carbono XL

Churrasqueira em 
metal e chapa

Churrasqueira a 
carvão compacta

https://omeujardim.pt/churrasqueira-vegetal-com-rodas-alcas-de-madeira/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-para-grelhados-barbecue-de-carbono-xl-para-jardim-exterior-cor-preto/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-em-metal-e-chapa-galvanizada-churrasqueira-table-top/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-a-carvao-compacta-com-termometro-e-alcas-para-jardim-50x35x39-cm-cor-preto/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-em-metal-e-chapa-galvanizada-churrasqueira-table-top/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-vegetal-com-rodas-alcas-de-madeira/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-a-carvao-compacta-com-termometro-e-alcas-para-jardim-50x35x39-cm-cor-preto/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-para-grelhados-barbecue-de-carbono-xl-para-jardim-exterior-cor-preto/
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Abrigos

Abrigo de Jardim Ex-
terior 322x277x192cm

Abrigo de Jardim 
Skylight 4

Abrigo de Jardim Ex-
terior 277x195x192cm 

Abrigo de Jardim 
127,5x50x164cm

Mantenha a organização no seu jardim 

https://omeujardim.pt/abrigo-de-jardim-exterior-metalico-para-armazenamento-de-ferramentas-com-base-incluida-e-4-janelas-322x277x192cm-cinza-escuro/
https://omeujardim.pt/abrigos/
https://omeujardim.pt/palram-canopia-abrigo-de-jardim-skylight-4-de-policarbonato-varias-cores/
https://omeujardim.pt/abrigo-de-jardim-exterior-metalico-para-armazenamento-de-ferramentas-com-base-incluida-e-4-janelas-52-m%c2%b2-277x195x192cm-verde-claro/
https://omeujardim.pt/abrigo-de-jardim-para-ferramentas-para-exterior-com-prateleira-dupla-porta-janelas-e-teto-asfaltico-1275x50x164cm-cinza/
https://omeujardim.pt/palram-canopia-abrigo-de-jardim-skylight-4-de-policarbonato-varias-cores/
https://omeujardim.pt/abrigo-de-jardim-para-ferramentas-para-exterior-com-prateleira-dupla-porta-janelas-e-teto-asfaltico-1275x50x164cm-cinza/
https://omeujardim.pt/abrigo-de-jardim-exterior-metalico-para-armazenamento-de-ferramentas-com-base-incluida-e-4-janelas-322x277x192cm-cinza-escuro/
https://omeujardim.pt/abrigo-de-jardim-exterior-metalico-para-armazenamento-de-ferramentas-com-base-incluida-e-4-janelas-52-m%c2%b2-277x195x192cm-verde-claro/
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Abrigo de Jardim 
1,07m²

Extensão para lenha 
de Abrigo em aço 

https://omeujardim.pt/abrigo-de-jardim-107m%c2%b2-142x84x189cm-aco-galvanizado-com-porta-fechadura-e-orificios-de-drenagem-para-armazenamento-de-ferramentas-cinza/
https://omeujardim.pt/abrigo-para-lenha-em-aco-galvanizado-cor-cinza/
https://omeujardim.pt/abrigo-para-lenha-em-aco-galvanizado-cor-cinza/
https://omeujardim.pt/abrigo-de-jardim-107m%c2%b2-142x84x189cm-aco-galvanizado-com-porta-fechadura-e-orificios-de-drenagem-para-armazenamento-de-ferramentas-cinza/
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Coberturas

Cobertura 
para carros

Cobertura 
para terraço

Cobertura 
para móveis

Conheça todas os tipos de 
coberturas disponíveis!

Mantenha os seus veículos 
sempre abrigados

Aproveite mais tempo no 
exterior

Proteja os seus móveis 

https://omeujardim.pt/coberturas-carros/
https://omeujardim.pt/cobertura-para-moveis/
https://omeujardim.pt/coberturas-terraco/
https://omeujardim.pt/coberturas-jardim/
https://omeujardim.pt/coberturas-jardim/
https://omeujardim.pt/cobertura-para-moveis/
https://omeujardim.pt/coberturas-terraco/
https://omeujardim.pt/coberturas-carros/
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Lonas
Para proteger os seus 
acessórios em segurança

Pérgulas
Cubra o seu espaço exterior 
de forma elegante

Toldos
A melhor solução para 
preservar o seu terraço

https://omeujardim.pt/toldos/
https://omeujardim.pt/pergulas/
https://omeujardim.pt/lonas/
https://omeujardim.pt/toldos/
https://omeujardim.pt/lonas/
https://omeujardim.pt/pergulas/
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Estufas

Estufa de Jardim Plant 
Inn em Policarbonato 

Estufa de Jardim em Poli-
carbonato e Alumínio

Estufa de Túnel de 
Jardim 6x3x2m

Estufa Mini para 
Cultivo Pequenos

Horta Protegida, Cultivos Prósperos

https://omeujardim.pt/estufa-mini-para-cultivo-pequenos-plantas-legumes-sementes-aluminio-transparente/
https://omeujardim.pt/estufas-para-o-jardim-ou-quinta/
https://omeujardim.pt/estufa-de-jardim-plant-inn-em-policarbonato-para-cultivo-de-plantas/
https://omeujardim.pt/estufa-de-jardim-plant-inn-em-policarbonato-para-cultivo-de-plantas/
https://omeujardim.pt/estufa-de-jardim-em-policarbonato-e-aluminio-com-porta-corredeira-e-2-claroboias-para-cultivo-de-plantas-190x190x200cm-transparente/
https://omeujardim.pt/estufa-de-jardim-em-policarbonato-e-aluminio-com-porta-corredeira-e-2-claroboias-para-cultivo-de-plantas-190x190x200cm-transparente/
https://omeujardim.pt/estufa-de-tunel-de-jardim-6x3x2m-com-porta-enrolavel-12-janelas-cobertura-de-pe-140g-m%c2%b2-e-metal-galvanizado-para-cultivos-de-plantas-verduras-branco/
https://omeujardim.pt/estufa-de-tunel-de-jardim-6x3x2m-com-porta-enrolavel-12-janelas-cobertura-de-pe-140g-m%c2%b2-e-metal-galvanizado-para-cultivos-de-plantas-verduras-branco/
https://omeujardim.pt/estufa-mini-para-cultivo-pequenos-plantas-legumes-sementes-aluminio-transparente/
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Estufa de Jardim 
127x95x92cm

Estufa de Jardim em 
Hexágono

https://omeujardim.pt/estufa-de-jardim-pequeno-tipo-casa-com-caixa-de-cultivo-de-aco-interior-janela-enrolavel-e-cobertura-de-pe-40g-m%c2%b2-para-cultivos-de-plantas-127x95x92cm-verde/
https://omeujardim.pt/estufa-de-jardim-pequeno-tipo-casa-com-caixa-de-cultivo-de-aco-interior-janela-enrolavel-e-cobertura-de-pe-40g-m%c2%b2-para-cultivos-de-plantas-127x95x92cm-verde/
https://omeujardim.pt/estufa-de-jardim-pequeno-tipo-casa-com-caixa-de-cultivo-de-aco-interior-janela-enrolavel-e-cobertura-de-pe-40g-m%c2%b2-para-cultivos-de-plantas-127x95x92cm-verde/
https://omeujardim.pt/estufa-de-jardim-hexagono-194x194x215cm-estufa-com-6-prateleiras-porta-enrolavel-e-estrutura-de-aco-galvanizado-para-cultivos-de-plantas-vasos-de-flores-verde/
https://omeujardim.pt/estufa-de-jardim-hexagono-194x194x215cm-estufa-com-6-prateleiras-porta-enrolavel-e-estrutura-de-aco-galvanizado-para-cultivos-de-plantas-vasos-de-flores-verde/
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Tendas

Tenda 4x6mt 
Impermeável Tenda 3x3mt em PVC

Tenda 8×20 mt 
Impermeável XXL Tenda de Jardim 3x3m 

Tendas para todo o tipo de festas!

https://omeujardim.pt/tenda-de-jardim-3x3m-com-4-partes-laterais-e-mosquiteiro-com-ziper-protecao-uv-cor-cinza/
https://omeujardim.pt/tendas-jardim/
https://omeujardim.pt/tenda-4x6-mt-impermeavel-xxl-tenda-para-festas-e-eventos/
https://omeujardim.pt/tenda-4x6-mt-impermeavel-xxl-tenda-para-festas-e-eventos/
https://omeujardim.pt/tenda-3x3-mt-impermeavel-em-pvc-muito-resistente-tubos-38-42mm-tenda-para-eventos/
https://omeujardim.pt/tenda-3x3-mt-impermeavel-em-pvc-muito-resistente-tubos-38-42mm-tenda-para-eventos/
https://omeujardim.pt/tenda-8x20-mt-impermeavel-xxl-tenda-para-festas-e-eventos/
https://omeujardim.pt/tenda-8x20-mt-impermeavel-xxl-tenda-para-festas-e-eventos/
https://omeujardim.pt/tenda-de-jardim-3x3m-com-4-partes-laterais-e-mosquiteiro-com-ziper-protecao-uv-cor-cinza/
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Tenda de jardim de 
6x3m

Tenda Fechada Do-
brável 6x3m

https://omeujardim.pt/tenda-de-jardim-de-6x3m-com-6-paredes-de-malha-removivel-com-ziper-e-teto-de-catedral-branco/
https://omeujardim.pt/tenda-fechada-dobravel-6x3x2-55-metros-impermeavel-4-janelas-festa-esplanada-jardim/
https://omeujardim.pt/tenda-de-jardim-de-6x3m-com-6-paredes-de-malha-removivel-com-ziper-e-teto-de-catedral-branco/
https://omeujardim.pt/tenda-fechada-dobravel-6x3x2-55-metros-impermeavel-4-janelas-festa-esplanada-jardim/
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Para os mais 
pequenos
Porque a melhor forma de crescer 
é a brincar!

https://omeujardim.pt/brinquedos/
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Descubra as melhores suges-
tões de jogos e brinquedos!

https://omeujardim.pt/brinquedos/
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Jogos ao Ar 
Livre

Castelo insuflável 
para crianças

Parque infantil de 
Jardim

https://omeujardim.pt/balanco-de-crianca-tecido-exterior-confortavel-do-oxford-100kg/
https://omeujardim.pt/castelo-insuflavel-para-criancas-com-cama-de-salto-e-bolsa-para-interior-e-exterior-300x275x210cm-multicolor/
https://omeujardim.pt/conjunto-de-baloicos-de-metal-com-gangorra-baloicos-escada-torre-de-escalar-e-cesta-de-basquetebol-para-criancas-acima-de-3-anos-jardim-315x138x175cm-multicolor/
https://omeujardim.pt/castelo-insuflavel-para-criancas-com-cama-de-salto-e-bolsa-para-interior-e-exterior-300x275x210cm-multicolor/
https://omeujardim.pt/jogos-ar-livre/


41

Brinquedos

Mini piano infantil 
com banco

Tapete de quebra-
-cabeça

https://omeujardim.pt/carro-eletrico-para-criancas-bentley-a-partir-de-3-anos-bentley-com-controle-remoto-mp3/
https://omeujardim.pt/brinquedos/
https://omeujardim.pt/mini-piano-infantil-com-banco-com-suporte-para-partitura-52x50x49-cm-preto/
https://omeujardim.pt/tapete-de-quebra-cabeca-4-32%e3%8e%a1-jogo-de-puzzle-para-criancas-espuma-de-eva/
https://omeujardim.pt/tapete-de-quebra-cabeca-4-32%e3%8e%a1-jogo-de-puzzle-para-criancas-espuma-de-eva/
https://omeujardim.pt/mini-piano-infantil-com-banco-com-suporte-para-partitura-52x50x49-cm-preto/
https://omeujardim.pt/brinquedos/
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Trotinetes e 
Skates

Trotinete dobrável 
para crianças

Trotinete 2 Rodinhas 
16 polegadas

https://omeujardim.pt/trotinete-com-3-rodas-com-luzes-led-guiador-com-altura-ajustavel-e-freio-posterior-carga-maxima-50kg-547x325x59-69cm-amarelo/
https://omeujardim.pt/trotinetes-e-skates/
https://omeujardim.pt/trotinete-dobravel-para-criancas-acima-de-5-anos-de-altura-ajustavel-com-freio-88x37x75-100-cm-preto/
https://omeujardim.pt/trotinete-2-rodinhas-16-polegadas-2-travoes-4-pegs-descanso-preto-143x58x92-100-cm/
https://omeujardim.pt/trotinete-2-rodinhas-16-polegadas-2-travoes-4-pegs-descanso-preto-143x58x92-100-cm/
https://omeujardim.pt/trotinete-dobravel-para-criancas-acima-de-5-anos-de-altura-ajustavel-com-freio-88x37x75-100-cm-preto/
https://omeujardim.pt/trotinetes-e-skates/
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Siga-nos nas redes sociais para estar a 
par de todas as novidades!

@omeujardim.pt

https://www.instagram.com/omeujardim.pt/
https://www.facebook.com/omeujardim.ptloja/
https://twitter.com/Lojaomeujardim
https://www.youtube.com/channel/UCxyp5ivdgO_Ovh_nEvg8A8w
https://www.pinterest.pt/omeujardimpt/



