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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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Estufas
Ver Categoria em loja

https://omeujardim.pt/estufas-para-o-jardim-ou-quinta/
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A estufa Harmony é uma estufa em poli-
carbonato altamente resistente com Fine 
Shield Technology, que fornece até 100% 
de proteção contra raios solares prejudi-
ciais. Esta estufa é excelente para proteger 
todos os seus cultivos e adapta-se a qual-
quer ambiente devido à sua variedade de 
tamanhos e cores.

• 10 anos de garantia
• Estrutura de alumínio robusta, 
  resistente à ferrugem 
• Livre de manutenção
• Acessórios complementares disponíveis

Estufa de Jardim Harmony 
em policarbonato 

Medidas: 1,85x1,25/ 1,85x1,85/ 1,85x2,46/ 1,85x3,05/ 1,85x3,65/ 1,85x4,24 metros

https://omeujardim.pt/estufa-de-jardim-harmony-em-policarbonato-para-cultivo-de-plantas/
https://omeujardim.pt/estufa-de-jardim-harmony-em-policarbonato-para-cultivo-de-plantas/
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Estufa para jardim com 3 estantes

Estufa pequena para Jardinagem em aço

143x143x195cm

 270x90x90cm

MAIS
VENDIDO

Estufa de Jardim Bella
Medidas 2,44x2,44/ 2,44x3,67/ 2,44x4,89/ 2,44x6,13 metros

Com uma estrutura em alumínio durável, a 
Estufa Bella mantém as temperaturas ide-
ais e protege os seus cultivos da forte expo-
sição solar devido aos seus painéis de poli-
carbonato de parede dupla, como também 
apresenta uma alta resistência ao vento e à 
neve devido à sua forma em sino.

NOVO

• 10 anos de garantia
• Estrutura de alumínio robusta, 
  resistente à ferrugem 
• Livre de manutenção
• Acessórios complementares disponíveis

https://omeujardim.pt/estufa-para-jardim-para-plantas-de-vaso-com-3-estantes-143x143x195cm/
https://omeujardim.pt/estufa-pequena-verde-para-cultivo-jardinagem-sementes-tubos-de-aco-270x90x90cm/
https://omeujardim.pt/estufa-de-jardim-bella-em-policarbonato-para-cultivo-de-plantas/
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Espreguiçadeiras
Ver categoria em loja

https://omeujardim.pt/espreguicadeiras/
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Aproveite o verão da melhor forma com a 
espreguiçadeira com rodas e encosto ajus-
tável! Feita com uma estrutura de alumínio 
e tecido respirável à prova de intempéries 
e a mofo, incluí encosto de 5 níveis ajus-
táveis para que possa escolher a posição 
mais confortável.
Este verão, relaxe ao máximo com a espre-
guiçadeira com encosto ajustável!

Espreguiçadeira com rodas 
e encosto ajustável

• Fácil de limpar
• Apta para qualquer área externa
• Com tecido respirável
• Resistente às intempéries e durável

Acrescente um toque de charme ao seu jardim com a 
Espreguiçadeira com Encosto Ajustável!

https://omeujardim.pt/espreguicadeira-ao-ar-livre-com-rodas/
https://omeujardim.pt/espreguicadeira-ao-ar-livre-com-rodas/
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Espreguiçadeira Norah com madeira acácia maciça

Conjunto de espreguiçadeiras acolchoadas 
em rattan preto e uma mesa de café

Espreguiçadeira Valência em rattan com 
colchão incluído

DESTAQUE

Espreguiçadeira Nadia na cor branca em alumínio

https://omeujardim.pt/espreguicadeira-norah-acacia-macica-exterior-200-x-80-x-27-cm/
https://omeujardim.pt/2-espreguicadeiras-tipo-chaise-longue-acolchoadas-em-rattan-preto-com-mesa-para-o-jardim/
https://omeujardim.pt/2-espreguicadeiras-tipo-chaise-longue-acolchoadas-em-rattan-preto-com-mesa-para-o-jardim/
https://omeujardim.pt/espreguicadeira-com-estrutura-em-metal-revestida-a-polietileno-espreguicadeira-valencia/
https://omeujardim.pt/espreguicadeira-com-estrutura-em-metal-revestida-a-polietileno-espreguicadeira-valencia/
https://omeujardim.pt/espreguicadeira-nadia-aluminio-branco-196-x-64-x-32-cm/
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Guarda-Sóis
Ver categoria em loja

https://omeujardim.pt/guarda-sol/
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O guarda-sol Verde com poste de madeira 
é a escolha ideal para usufruir mais do ve-
rão! Com o seu mastro de madeira, segura 
firmemente o teto duplo com 8 mastros 
que permite melhorar a ventilação interna 
e a dissipação do calor.  O seu design clás-
sico permite que seja instalado em qual-
quer espaço exterior!

Guarda-sol Verde com 
poste de madeira

• Abre e fecha facilmente
• 3 posições de ajuste
• Capa de tela dupla
• Design clássico 

Procura um guarda-sol para aproveitar ao máximo os 
dias de sol? Então o Guarda-sol Verde é perfeito para si!

https://omeujardim.pt/guarda-sol-com-poste-de-madeira-removivel-sistema-de-polia-de-ventilacao-para-jardim-257x253cm-cor-verde-escuro/
https://omeujardim.pt/guarda-sol-com-poste-de-madeira-removivel-sistema-de-polia-de-ventilacao-para-jardim-257x253cm-cor-verde-escuro/
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NOVO DESTAQUE

Guarda-sol para Jardim Branco com 6 varas 
em bambu

Guarda-sol duplo Castanho resistente com 
12 hastes em aço

Guarda-sol duplo resistente Bege com 12 
hastes em aço 

Guarda-sol duplo Preto com 12 hastes em 
aço resistente

2.50×2.30 metros
2.70×4.60×2.50 metros

2.70x4.60x2.50  metros 2.70×4.60×2.50 metros

https://omeujardim.pt/guarda-sol-de-jardim-com-6-varas-de-bambu-e-poste-destacavel-o250x230-cm/
https://omeujardim.pt/guarda-sol-de-jardim-com-6-varas-de-bambu-e-poste-destacavel-o250x230-cm/
https://omeujardim.pt/guarda-sol-grande-para-jardim-castanho/
https://omeujardim.pt/guarda-sol-grande-para-jardim-castanho/
https://omeujardim.pt/guarda-sol-de-jardim-duplo-com-manivela-270x460x250-cm-cor-bege/
https://omeujardim.pt/guarda-sol-de-jardim-duplo-com-manivela-270x460x250-cm-cor-bege/
https://omeujardim.pt/guarda-sol-grande-para-jardim-cinzento/
https://omeujardim.pt/guarda-sol-grande-para-jardim-cinzento/
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Desfrute do Verão à sombra do Guarda-sol 
duplo Bege! A sua estrutura metálica com 
revestimento em pó fornece o suporte e a 
estabilidade necessária para que obtenha 
o máximo de espaço de sombra. Destaca-
-se pelas suas linhas elegantes que lhe dão 
um toque sofisticado e requintado.

Guarda-Sol Duplo Bege 
com 12 hastes de aço

• Resistente à água 
• Amplo espaço de sombra
• Inclui manivela
• 12 hastes para maior estabilidade

4.6×2.7×2.4m metros

https://omeujardim.pt/guarda-sol-duplo-com-manivela/
https://omeujardim.pt/guarda-sol-duplo-com-manivela/
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Tendas
Ver categoria em loja

Dispomos de tendas dos 2 metros até 20 metros

https://omeujardim.pt/guarda-sol-duplo-com-manivela/
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Tenda fechada dobrável e impermeável 
com 4 janelas

Tenda impermeável para eventos em PVC 

A tenda dobrável em aço é adequada para 
o jardim, feiras, exposições, esplanadas, 
entre outros. Graças aos tubos de suporte 
em aço, a tenda apresenta uma estrutura 
altamente resistente e é reforçada com va-
retas na parte superior, para garantir a sua 
estabilidade. O tecido da lona é imperme-
ável e resistente a raios UV feito em 100% 
poliéster 420D.

Tenda Dobrável em Aço 
com altura ajustável

Medidas: 12×6 mt
Cores: Azul, Branco

6x3x2.55 metros

6x5x2.75 metros

• Impermeável
• Estrutura em aço
• Inclui  saco de transporte
• Fácil montagem

https://omeujardim.pt/tenda-fechada-dobravel-6x3x2-55-metros-impermeavel-4-janelas-festa-esplanada-jardim/
https://omeujardim.pt/tenda-fechada-dobravel-6x3x2-55-metros-impermeavel-4-janelas-festa-esplanada-jardim/
https://omeujardim.pt/tenda-5x6-mt-impermeavel-em-pvc-muito-resistente-tubos-38-42mm-tenda-para-eventos/
https://omeujardim.pt/tenda-6x3-mt-em-aco-dobravel-sem-laterais-3-cores/
https://omeujardim.pt/tenda-6x3-mt-em-aco-dobravel-sem-laterais-3-cores/
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Tenda para Eventos Imper-
meável em aço galvanizado

Medidas: 12x6x3 metros

Adequada para todo o tipo de festas, a 
Tenda para Eventos Impermeável em aço 
galvanizado com lona de 240gr apresenta 
a melhor relação custo benefício devido à 
sua estrutura em tubos de aço resistentes 
a todo o tipo de situação climática. Apre-
senta também uma cobertura fabricada 
numa única peça, aumentando a sua resis-
tência e facilitando a sua instalação.

DESTAQUE

Tenda Resistente e Dobrável
Medidas: 3x3x2.5 metros

Verde, Cinza, Branco, Azul 

A Tenda para exterior com estrutura do-
brável em acordeão na cor verde-escuro é 
ideal para desfrutar de um tempo de lazer 
com a sua família e amigos ao ar livre! Dis-
põe de uma estrutura em aço lacado, leve 
e resistente, de forma a facilitar o transpor-
te, como também de um teto em tecido 
oxford de alta qualidade e resistente às in-
tempéries, raios UV e à água.

• Portas com fecho zipper
• Estrutura em aço galvanizado
• 100% impermeável
• Janelas nas 2 laterais

• Inclui saco de transporte
• Aço resistente
• Tecido oxford Impermeável

https://omeujardim.pt/tenda-para-eventos-12x6/
https://omeujardim.pt/tenda-para-eventos-12x6/
https://omeujardim.pt/tenda-resistente-e-dobravel/
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Churrasqueiras
Ver categoria em loja

https://omeujardim.pt/churrasqueiras/
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Churrasqueira a Gás
A churrasqueira a gás com 4 bocas e pia 
apresenta um amplo espaço para cozinhar 
e realizar os seus churrascos! É acompa-
nhada por um armário completo com por-
tas de fecho mecânico e uma boca a gás 
lateral o que se torna ideal para confecio-
nar vários cozinhados ao mesmo tempo. 
Para que os seus churrascos não fiquem 
frios, a churrasqueira incluí também uma 
tampa em aço inoxidável.

• Função forno
• Inclui grelha
• Indicador de temperatura
• Transportável

Medidas: 2.72x1.15x0.58 metros

https://omeujardim.pt/churrasqueira-grelhador-a-gas-com-3-bocas-e-pia-58x27250x11550cm/
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Barbecue Durango Plus

Barbecue Ondara com 
uma bancada

A churrasqueira Durango é feita de um ti-
jolo de grés de alto desempenho e uma 
mistura de concreto branco, preto pig-
mentado e refratário, com uma superfície 
de acabamento manual excecional e resis-
tente à geada. Apresenta 2 bancadas dis-
tintas de descanso lateral com 85x58cm, 
um dos quais com lavatório em inox e tor-
neira cromada. A churrasqueira Durango 
permite realizar todo o tipo de churrascos 
no seu jardim!

• Em tijolo
• Fácil de limpar devido  a grelha 
removível
• Grelhador em aço inoxidável
• A carvão ou lenha

A Churrasqueira tradicional Ondara em ti-
jolo, é uma das melhores churrasqueiras 
graças ás suas dimensões extragrandes e 
ao seu altíssimo desempenho. Com uma 
área de cozedura em tijolo de 9 cm de es-
pessura e largura da grelha de 85 a 105 cm, 
conta também com uma bancada lateral 
para pousar os seus os alimentos no mo-
mento da confecção e com uma banca-
da inferior para que possa colocar os seus 
acessórios de churrasco ou o carvão e a le-
nha.

• Grelha zincada
• Altamente resistente às altas tem-
peraturas
• Desempenho elevado
• Compatível com Carvão ou lenha
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Churrasqueira California com lava-loiças e 2 
bocas de fogão é uma das nossas churras-
queiras mais completas isto porque inclui 
uma churrasqueira em tijolo e betão, com 
depósito de gordura, e um braseiro lateral 
para lenha com gaveta para a limpeza de 
cinzas. Possui também 3 bancadas adicio-
nais: uma bancada lateral à churrasqueira, 
uma bancada com lava-loiças em aço ino-
xidável e uma bancada com 2 bocas de fo-
gão embutidas e com espaço para botija 
de gás.

Barbecue California

• Gaveta para cinzas
• Em betão e tijolo
• 3 bancadas adicionais
• Compatível com Carvão ou lenha

Churrasqueira California com lava-loiça e 2 bocas de fogão
Churrasqueira com várias possibilidades de combinação!
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Churrasqueira a gás com 2 bocas em aço

Churrasqueira a gás com 3 bocas e banca-
das laterais

Churrasqueira a Gás com 2 Bocas em Aço e 
2 bancadas laterias

Churrasqueira com 3 queimadores e recu-
peração de gordura

NOVO

DESTAQUE

https://omeujardim.pt/churrasqueira-grelhador-a-gas-com-2-bocas-em-aco-52x116x110cm/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-grelhador-a-gas-com-3-bocas-61x136x114cm/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-grelhador-a-gas-com-3-bocas-61x136x114cm/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-barbecue-professional-4600s-char-broil/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-barbecue-professional-4600s-char-broil/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-com-3-queimadores-8-6kw-com-recuperacao-de-gordura/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-com-3-queimadores-8-6kw-com-recuperacao-de-gordura/
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A churrasqueira Balcony é ideal para quem 
vive num apartamento e não tem espaço 
para ter uma churrasqueira convencional 
na sua varanda, esta churrasqueira adapta-
-se ás grades da varanda permitindo pou-
par espaço sem deixar de usufruir de um 
bom churrasco. Apresenta uma estrutura 
resistente em metal ideal para aguentar 
altas temperaturas.

Churrasqueira Balcony 
para varandas

• Fácil transporte
• Ideal para apartamentos
• Em metal
• Adaptável a qualquer varanda

Sem espaço na sua varanda? A Churrasqueira Balcony é a solução para si!

https://omeujardim.pt/churrasqueira-para-varanda-churrasqueira-balcony/
https://omeujardim.pt/churrasqueira-para-varanda-churrasqueira-balcony/
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Conjuntos de Jardim
Ver categoria em loja

https://omeujardim.pt/conjuntos/
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��
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O Conjunto de jardim para 8 pessoas apre-
senta um design contemporâneo e ele-
gante em vime e metal galvanizado, é 
composto por 1 mesa com vidro tempera-
do, 4 cadeiras e 4 bancos com almofadas 
removíveis. Este conjunto combina com a 
decoração de qualquer terraço ou jardim 
devido às suas cores neutras e quando já 
não tiver a utilizar o conjunto pode encai-
xar os bancos debaixo das cadeiras e guar-
dar tudo debaixo da mesa.

Conjunto de Móveis 
de Jardim em vime para 

8 pessoas

• Ideal para jardim ou terraço
• Material resistente às intempéries
• Almofadas removíveis
• Prático e elegante

Aproveite mais dos dias de sol com o conjunto de jardim 
para 8 pessoas!

https://omeujardim.pt/conjunto-de-moveis-de-jardim-9-pecas-de-vime-com-cadeiras-empilhaveis-mesa-de-vidro-temperado-para-exterior-patio-terraco-cinza/
https://omeujardim.pt/conjunto-de-moveis-de-jardim-9-pecas-de-vime-com-cadeiras-empilhaveis-mesa-de-vidro-temperado-para-exterior-patio-terraco-cinza/
https://omeujardim.pt/conjunto-de-moveis-de-jardim-9-pecas-de-vime-com-cadeiras-empilhaveis-mesa-de-vidro-temperado-para-exterior-patio-terraco-cinza/
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 Conjunto de Jardim em rattan para 4 pessoas

Conjunto Costa Branco em resina para 2 pessoas

NOVO

NOVO

Conjunto de Jardim Azua em alumínio para 5 pessoas

Conjunto de Jardim Miami em resina para 4 pessoas

https://omeujardim.pt/conjunto-de-jardim-nova-confort-poltronas-sofa-e-mesa-em-resina/
https://omeujardim.pt/conjunto-costa-branco-com-2-cadeiras-e-1-mesa/
https://omeujardim.pt/conjunto-de-jardim-azua-cinzento-com-4-pecas-um-sofa-uma-mesa-e-2-cadeiras/
https://omeujardim.pt/conjunto-miami-cinzento-escuro-com-mesa-poltrona-mesa-e-sofa/
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Sofás de Jardim
Ver categoria em loja

https://omeujardim.pt/sofas-para-jardim/


56 57

Sofá Cama Rebecca
Medidas: 133×126x70 mt

O Sofá-Cama Rebecca é perfeito para des-
frutar das tardes de Verão no seu jardim! 
Com uma armação de alumínio e tecido 
em trança de olefina. Inclui 4 almofadas 
removíveis.

Conjunto Canapé D’Angle
Medidas: 195x195x73,60 cm

Este conjunto possui um design moderno 
e perfeita combinação de cores: taupe e 
branco. A estrutura do conjunto é em alu-
mínio com revestimento de tinta em pó. O 
conjunto inclui também uma mesa lateral 
com vidro temperado. Todas estas peças 
combinam entre si, formando um lindo e 
acolhedor sofá de canto, acomodando até 
5 pessoas de forma confortável. 

• Estrutura em alumínio
• Inclui 4 almofadas
• Tecido 100% olefina
• Design elegante e refinado

• Mesa lateral com vidro
• Em alumínio branco
• Almofadas removíveis
• Tecido com tratamento impermeável

https://omeujardim.pt/sofa-cama-rebecca-aluminio-taupe-exterior-133-x-126-x-70-cm/
https://omeujardim.pt/canape-dangle-em-aluminio-branco-195x195x7360-cm/
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Cama com toldo e 
poltronas conversíveis

Medidas: 133×126x70 cm

Se quer aproveitar ao máximo o seu espaço 
exterior no seu tempo de lazer, vai adorar 
a Cama de Jardim com toldo e poltronas 
conversíveis! É composto por 5 peças que 
podem ser usadas em conjunto ou sepa-
radamente, como uma cama ou como um 
conjunto de jardim com mesa.

MAIS
VENDIDO

Com 3 lugares, o  Sofá de jardim Sorabaia 
em rattan compõe perfeitamente o seu es-
paço ao ar livre, mas também fica muito 
bem em ambientes interiores. Receba os 
convidados com o máximo do conforto e 
desfrute de uma decoração elegante mas 
descontraída. Fabricado em materiais re-
sistentes e de qualidade, esta peça chama-
rá a atenção de todos pela sua versatilida-
de e delicadeza.

Sofá Exterior Sorabaia
Medidas: 220×65x79 mt

• Toldo retrátil
• Conversível em conjunto de jardim
• Estrutura metálica com tratamento 
anticorrosivo
• Fácil transporte

• 3 lugares
• Inclui almofadas
• Estrutura em madeira
• Revestido em rattan kubu

https://omeujardim.pt/conjunto-exterior-2-em-1-cama-redonda-com-toldo-e-poltronas-conversiveis-conjunto-exterior-2-em-1-toldo-redondo-com-cama-e-poltronas-conversiveis-180x175x147cm/
https://omeujardim.pt/conjunto-exterior-2-em-1-cama-redonda-com-toldo-e-poltronas-conversiveis-conjunto-exterior-2-em-1-toldo-redondo-com-cama-e-poltronas-conversiveis-180x175x147cm/
https://omeujardim.pt/sofa-de-jardim-cinza-sorabaia/
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Baloiços e Camas de Rede
Ver categoria em loja

https://omeujardim.pt/baloicos-camas-de-rede/
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Com um design elegante e harmonioso, o 
Baloiço com toldo ajustável de 3 lugares 
é a escolha perfeita para desfrutar do seu 
tempo livre no exterior! Conta com 3 con-
fortáveis assentos ligeiramente curvos e 
um toldo reclinável para maior cobertura e 
proteção. Inclui almofadas removíveis e la-
váveis e ainda mais 3 almofadas adicionais. 

Baloiço com toldo 
ajustável de 3 lugares

• Toldo retrátil
• 3 almofadas adicionais
• Estrutura com acabamento em pó 
preto
• Bancos ligeiramente curvos

Desfrute do seu tempo livre da melhor maneira!

https://omeujardim.pt/baloico-com-toldo-ajustavel-de-3-lugares-com-almofadas-para-jardim-ao-ar-livre-e-terraco-carga-270kg-200x115x168cm-cor-cinza/
https://omeujardim.pt/baloico-com-toldo-ajustavel-de-3-lugares-com-almofadas-para-jardim-ao-ar-livre-e-terraco-carga-270kg-200x115x168cm-cor-cinza/
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Cadeira suspensa Dido 
em vime

Desligue-se da rotina e relaxe graças à Ca-
deira Suspensa Dido em vime. De estilo 
contemporâneo, dará um toque elegante 
ao seu espaço exterior. É feita em vime e 
inclui uma almofada em poliéster.
Uma cadeira perfeita para reencontrar o 
prazer único de se deixar embalar.

DESTAQUE

Baloiço de Jardim com
 teto para 3 pessoas

Cores: Bege, cinza
Medidas: 220×65x79 mtO Baloiço de Jardim com teto para 3 pes-

soas é ideal para qualquer varanda ou ter-
raço! Apresenta um assento acolchoado 
espaçoso de 3 lugares e um teto ajustável 
que permite uma boa sombra. O encosto 
é ajustável e pode ficar como uma cama 
para se deitar e desfrutar de um bom des-
canso.
É feito de aço durável e resistente aos dife-
rentes climas.

Cores: Preto, branco

• Inclui corrente e gancho
• Estrutura em vime
• Com almofada
• Ideal para exterior

• Tecido impermeável
• Teto ajustável e removível
• 2 almofadas incluídas
• Incluí bandejas para copos

https://omeujardim.pt/cadeira-pendurada-com-mastro-em-aco-e-vime-95x95x190cm-cor-branco/
https://omeujardim.pt/cadeira-pendurada-com-mastro-em-aco-e-vime-95x95x190cm-cor-branco/
https://omeujardim.pt/banco-baloico-de-jardim-3-lugares-banco-ou-cama-200x120x164cm-suporte-ate-340kg/
https://omeujardim.pt/banco-baloico-de-jardim-3-lugares-banco-ou-cama-200x120x164cm-suporte-ate-340kg/
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Inspire-se com o nosso blog.

#omeujardim

https://omeujardim.pt/blog/
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Cadeira em ovo suspensa 

NOVO

Cadeira pendurada em vime 
Dido

Uma cadeira perfeita para reencontrar o 
prazer único de se deixar embalar.  Pode 
ser colocada diretamente no teto ou apoia-
da sobre  uma  base. Esta forma em parti-
cular dá a sensação de estar a flutuar no 
vazio, convidando a uma experiência de 
total descontração enquanto se encontra 
suspenso.

Cores: Preto, branco

• Estrutura em vime
• Inclui colchão
• Com corrente e gancho
• Ideal para exterior

Apresentamos a Cadeira em ovo suspensa 
Ariki, com o seu estilo mediterrânico irá dar 
outra vida ao seu espaço! O seu formato em 
ovo e a sua almofada torna cada momento 
mais confortável, convidando a uma expe-
riência de total descontração enquanto se 
encontra suspenso.

• Estrute em vime
• Inclui colchão
• Com corrente e gancho
• Ideal para exterior

Medidas: 1.04x1.04x1.92 metros

https://omeujardim.pt/cadeira-pendurada-com-mastro-ariki-de-vime-104x104x192cm/
https://omeujardim.pt/cadeira-suspensa-dido-vime-branco-82-x-84-x-132-cm/
https://omeujardim.pt/cadeira-suspensa-dido-vime-branco-82-x-84-x-132-cm/
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Descubra a paz do seu espaço exterior com 
o Baloiço para jardim para terraço de 3 lu-
gares, possui assento com encosto acol-
choado em forro de algodão grosso para 
um maior conforto. Apresenta também 
uma estrutura em aço tubular resistente e 
muito estável.

 O toldo incluído é ajustável o que permite 
escolher o seu ângulo para protegê-lo do 
sol nos dias mais quentes. O seu design 
elegante irá combinar facilmente com o 
estilo do seu jardim ou terraço!

Baloiço de jardim para 
terraço com 3 lugares

• Toldo ajustável
• Capacidade até 200 kg
• Pés anti-deslizantes
• Inclui almofada

Desfrute do seu tempo livre da melhor maneira!

https://omeujardim.pt/baloico-de-jardim-de-3-lugares-com-almofada-toldo-ajustavel-e-estrutura-de-metal-para-balcao-terraco-patio-170x118x153cm-verde-e-branco/
https://omeujardim.pt/baloico-de-jardim-de-3-lugares-com-almofada-toldo-ajustavel-e-estrutura-de-metal-para-balcao-terraco-patio-170x118x153cm-verde-e-branco/
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Piscinas
Ver categoria em loja

https://omeujardim.pt/piscinas/
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Piscina insuflável redonda Trend em PVC

Piscina retangular em PVC e aço com filtro

NOVO

Piscina tubular Trend em PVC com filtro com 6 janelas Piscina redonda Trend em PVC e aço inoxidável com filtro
5.40x1.00x2.50 metros 4.50×1.22 metros

2.40×0.63 metros

2.40×0.63 metros

https://omeujardim.pt/piscina-insuflavel-redonda-trend-240x63-cm/
https://omeujardim.pt/piscina-retangular-de-exterior-desmontavel-para-adultos-e-criancas-com-depuradora-de-cartucho/
https://omeujardim.pt/piscina-tubular-retangular-trend-com-filtro-540x100x250-cm/
https://omeujardim.pt/piscina-tubular-redonda-trend-com-filtro-450x122-cm/
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Piscina Tubular Redonda Trend

DESTAQUE

Piscina Tubular Redonda Trend com Filtro

Piscina Redonda em PVC com filtro 

3.60x0.76 metros
4.20x2.11x0.84 metros

3.05x0.76 metrosPiscina Tubular Retangular Trend 360×76 cm
4.00x2.11x0.81 metros

https://omeujardim.pt/piscina-tubular-redonda-trend-360x76-cm/
https://omeujardim.pt/piscina-tubular-redonda-trend-com-filtro-420x84-cm/
https://omeujardim.pt/piscina-frame-o305x76cm-em-pvc-bestway-capacidade-para-4678-litros/
https://omeujardim.pt/piscina-tubular-400x211x81cm-em-pvc-bestway-com-capacidade-de-5700-litros/


80 81

Abrigos
Ver categoria em loja

https://omeujardim.pt/abrigos/
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O Abrigo de jardim Skylight em policar-
bonato ajuda-o a organizar as suas ferra-
mentas de jardim, equipamento despor-
tivo e muito mais. Este abrigo apresenta 
painéis em policarbonato à prova de luz 
solar e altamente resistente, duradouro e 
não necessita de manutenção. É compos-
to também por uma estrutura de alumínio 
robusta e sem ferrugem.

DESTAQUE

Abrigo de Jardim Skylight
• 10 anos de garantia
• Estrutura de alumínio robusta, resis-
tente à ferrugem 
• Piso antiderrapante
• Bloqueio 100% dos raios UV

Disponível em várias cores e tamanhos

https://omeujardim.pt/palram-canopia-abrigo-de-jardim-skylight-4-de-policarbonato-varias-cores/
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MAIS
VENDIDO

Abrigo de arrumação 

Abrigo para o Jardim em Cinza
2.77x1.91x1.92 metros

Armário de arrumação de 4 prateleiras
2.77x1.91x1.92 metros

A melhor forma de proteger as suas ferramentas de jardim!

Medidas: 150x130x186cm

https://omeujardim.pt/barraco-de-jardim-metalico-armazem-de-ferramentas/
https://omeujardim.pt/abrigo-para-o-jardim-tipo-barraco-em-metal-277x191x192cm-cinza/
https://omeujardim.pt/armario-de-arrumacao-interior-exterior-jumbo-escobero-3900-cor-preto-e-cinza/
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Vedações
Ver categoria em loja

https://omeujardim.pt/vedacao/
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Vedação sintética de aspeto 
natural

A Vedação sintética Nortene é a opção 
perfeita para quem procura uma vedação 
com aspeto natural! Com fio galvanizado e 
hastes fechadas no interior para proporcio-
nar uma maior leveza à vedação.
Apresenta também um nível de ocultação 
de 90%, alta resistência aos raios UV e não 
necessita de nenhuma manutenção.

• Grande rigidez e durabilidade
• Com tratamento anti raios UV
• Fio galvanizado
• Nível de ocultação 90%

Perfeita para ocultar a sua varanda ou jardim!

https://omeujardim.pt/vedacao-sintetica-1x3m-castanho-escuro/
https://omeujardim.pt/vedacao-sintetica-1x3m-castanho-escuro/
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Painel de rede metálico em aço 

Tela de ocultação para varanda

Com a Tela de ocultação para varanda po-
derá ter um pouco mais de privacidade no 
seu espaço exterior, produzida com mate-
rial durável e resistente a rasgos e protege 
durante todo o ano contra o vento e o sol.

Se pretende delimitar o seu jardim, o Pai-
nel de rede metálico em aço é ideal para si! 
A sua estrutura em aço permite que toda a 
rede seja resistente a todo o tipo de situa-
ções climáticas e embates. Vedação com-
pleta de elevada qualidade, desenvolvida a 
pensar no melhor custo benefício.

• Ideal para jardins
• Estrutura em aço
• Melhor relação preço-qualidade
• Resistente e durável

Perfeita para ocultar a sua varanda ou jardim!

• Ideal para varanda e jardim
• Proteção contra vento e raios UV
• Estrutura robusta e tecido resistente
• Instalação rápida

Sinta-se mais confortável na sua varanda!

https://omeujardim.pt/painel-de-rede-metalico/
https://omeujardim.pt/2-pecas-de-revestimento-de-varanda-tela-de-protecao/
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Cerca dobrável em 
madeira para exteriores

Esta Cerca dobrável em madeira para exte-
riores é uma solução perfeita para criar no-
vos espaços ou dividir diferentes ambien-
tes. Dobrável e leve, poderá usar no jardim, 
no terraço ou no pátio. Graças a sua estru-
tura de madeira, é resistente e elegante e 
poderá decorar com luzes LED ou utilizar 
como suporte para plantas trepadeiras. 

• Madeira de abeto
• Fácil transporte
• Largura ajustável
• Base firme e estável

Perfeita para pátio, terraço ou jardim!

https://omeujardim.pt/cerca-de-madeira-extensivel-retratil-multiuso-para-decoracao-de-jardim-patio-225x30x106cm-marrom/
https://omeujardim.pt/cerca-de-madeira-extensivel-retratil-multiuso-para-decoracao-de-jardim-patio-225x30x106cm-marrom/
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Toldos
Ver categoria em loja

https://omeujardim.pt/toldos/
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Toldo com manivela retrátil 
para janelas ou portas

DESTAQUE
 Tela lateral retrátil 

tipo toldo

O Toldo com manivela retrátil para janelas 
ou portas apresenta um angulo ajustável 
graças à sua manivela removível com gan-
cho para que possa abrir e fechar facilmen-
te. A sua capa grossa de poliéster permite 
obter grande resistência aos raios UV, às 
intempéries e ajuda a reduzir a sensação 
térmica de calor.

• Angulo ajustável
• Estrutura em alumínio
• Cobertura em poliéster grosso
• Possibilidade de fixação na parede

Sombra a qualquer hora do dia!

Mantenha a privacidade no seu jardim!

Medidas: 300x180cm O Toldo retrátil lateral é ideal para evitar 
os olhares mais intrometidos e melhorar 
a sua privacidade! Este produto apresenta 
uma estrutura metálica de alta qualidade 
e tecido em poliéster com revestimento 
PA, graças à sua operação retrátil que per-
mite que ele seja totalmente dobrado jun-
to com a estrutura que está pendurada na 
parede.

• Até 3 metros
• Estrutura metálica de qualidade
• Mola interna com boa flexibilidade
• Tecido respirável e adequado para ar 
livre

https://omeujardim.pt/toldo-com-braco-dobravel-3x2m-manual-com-manivela-retratil-angulo-ajustavel-para-janelas-portas-varanda-bege/
https://omeujardim.pt/toldo-com-braco-dobravel-3x2m-manual-com-manivela-retratil-angulo-ajustavel-para-janelas-portas-varanda-bege/
https://omeujardim.pt/tela-retratil-toldo-lateral-do-balcao-tela-de-privacidade-exterior/
https://omeujardim.pt/tela-retratil-toldo-lateral-do-balcao-tela-de-privacidade-exterior/
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MAIS
VENDIDO

Toldo ajustável
 para Pérgulas

O Toldo para Pérgula pode ser utilizado em 
qualquer cobertura e fornece a sombra ne-
cessária para desfrutar ainda mais do seu 
jardim! Feito de tecido de poliéster de alta 
qualidade e resistente às intempéries, para 
que também possam ser usadas ao ar livre. 
Os tecidos, claros e leves, dão uma aparên-
cia muito alegre ao seu espaço exterior. 
 

• 30 unidades de ganchos deslizantes
• Poliéster de alta qualidade
• Para pérgulas, terraços, estufas e varan-
das
• Resistente às intempéries

Crie um espaço sereno na sua Pérgula!
Medidas: 3.00x1.80 metros 

Toldo Vela quadrado 
impermeável

Os Toldos Vela são uma solução eficiente 
e elegante que se adapta à maioria dos 
espaços ao ar livre. São discretos e fáceis 
de montar e desmontar de acordo com as 
suas necessidades. Os toldos são feitos de 
polietileno, um tecido resistente ao des-
gaste e fornece proteção contra raios UV. 
 

• Anéis em aço inoxidável
• Tecido que reduz a temperatura 
externa
• Resistente ao desgaste
• Fácil montagem

Ideal para pátio, terraço, jardim ou piscina!

Várias medidas disponíveis

https://omeujardim.pt/toldo-ideal-para-pergulas-tecnologia-de-tensao-de-cabos-420-x-140-cm-bege/
https://omeujardim.pt/toldo-ideal-para-pergulas-tecnologia-de-tensao-de-cabos-420-x-140-cm-bege/
https://omeujardim.pt/toldo-vela-quadrado-de-4x6m-com-protecao-uv-poliester-para-terraco-de-jardim-resistente-a-agua/
https://omeujardim.pt/toldo-vela-quadrado-de-4x6m-com-protecao-uv-poliester-para-terraco-de-jardim-resistente-a-agua/
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Acessórios para toldos
Fixe o seu toldo em qualquer lado!

Toldo bege com 
manivela manual

Com ângulo ajustável, o Toldo bege com 
manivela manual irá dar-lhe a sombra ne-
cessária a qualquer hora do dia! Conta com 
uma estrutura de alumínio e tecido em po-
liéster impermeável, incluí também todos 
os acessórios para fixar em parede de con-
creto.  

• Cria um ambiente fresco e agradável
• Fácil de montar
• Com estrutura em alumínio
• Desenho elegante

Desfrute ainda mais do seu jardim!

Medidas: 2.95x2.45 metros 

https://omeujardim.pt/accesorios-para-toldo-vela-cuerda-gancho-conjunto-de-fijacion-acero-inoxidable/
https://omeujardim.pt/toldo-manual-retratil-com-manivela-295x245cm-aluminio-com-protecao-solar-para-janela-portas-balcao-terraco-exterior-bege/
https://omeujardim.pt/toldo-manual-retratil-com-manivela-295x245cm-aluminio-com-protecao-solar-para-janela-portas-balcao-terraco-exterior-bege/
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Pérgulas
Ver categoria em loja

https://omeujardim.pt/pergulas/
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Pérgula de jardim Milano 
em policarbonato

Um casamento perfeito entre estilo e fun-
cionalidade! A Pérgula Milano embelezará 
o seu jardim e proporcionará um espaço 
de sombra essencial.  Esta deslumbrante 
peça é robusta e resistente, graças ao po-
licarbonato de qualidade, enquanto o teci-
do de poliéster garante um conforto ideal 
e resistência aos raios UV e ao vento. 

• 10 anos de garantia
• Estrutura em policarbonato
• Livre de manutenção 
• Bloqueio 100% dos raios UV

Crie um espaço acolhedor no seu jardim!

Medidas: 3.09x3.09x2.25 ou 4.26x3.09x2.25 metros
Cortinas opcionais

https://omeujardim.pt/pergula-de-jardim-milano-de-policarbonato-cor-cinzento-e-bronze/
https://omeujardim.pt/pergula-de-jardim-milano-de-policarbonato-cor-cinzento-e-bronze/
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Pérgula em alumínio com 
teto amovível

DESTAQUE

Pérgula para jardim 
Martinique em policarbonato

Esta pérgula é o complemento perfeito 
para qualquer espaço residencial ou co-
mercial. O teto amovível permite-lhe criar 
uma sensação ao ar livre protegendo-se 
do sol, pode ajustar como desejar aprovei-
tando o sol ou descansando na sombra. A 
resistente estrutura de alumínio e o teto 
resistente a intempéries fazem com que 
esta pérgula seja uma peça extremamen-
te durável.

• Teto ajustável
• Estrutura em alumínio
• Tecido impermeável
• 100% resistente ao raios UV

Medidas: 3.00x3.00 metros
Aproveite o seu jardim para relaxar!

A Pérgula para jardim Martinique em poli-
carbonato é uma boa opção para a maior 
parte dos jardins, pátios ou terraços. A 
construção robusta vai tornar o seu espa-
ço acolhedor e seguro para receber os seus 
convidados ou clientes. Esta pérgula conta 
com revestimento em pó de alta qualidade 
de alumínio cinza, combinado com painéis 
de telhado duplos inquebráveis em poli-
carbonato de 6 mm com tratamento anti 
UV. Ótima para o proteger o espaço do sol 
e chuva.

• 10 anos de garantia
• Estrutura em alumínio
• 100% resistente aos raios UV
• Kit fixação incluído

Medidas: 3.60x2.96x2.74 ou 4.30x2.95x2.74 ou 4.93x3.59x2.86 metros

Renove o seu jardim!

https://omeujardim.pt/pergula-para-jardim-aluminio-3x3m-com-sistema-de-teto-amovivel/
https://omeujardim.pt/pergula-para-jardim-aluminio-3x3m-com-sistema-de-teto-amovivel/
https://omeujardim.pt/pergula-cobertura-para-jardim-em-aluminio-e-policarbonato-martinique-4300-2-95x4-30m/
https://omeujardim.pt/pergula-cobertura-para-jardim-em-aluminio-e-policarbonato-martinique-4300-2-95x4-30m/
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Perfeito para relaxar e descansar no jardim, 
a Pérgula Garda em policarbonato irá aju-
dá-lo a desfrutar de dias de sol ao ar livre. 
Construído com uma estrutura de policar-
bonato resistente, com muita estabilidade 
e painéis de parede de acrílico cristalino de 
alto impacto, naturalmente resistentes aos 
nocivos raios UV. Ótima para o proteger do 
sol e chuva.. 

Pérgula Garda em 
policarbonato

• 10 anos de garantia
• Estrutura em policarbonato
• Porta com chave
• Inclui sistema de drenagem de água

Medidas: 5.95x5.17x3.32 metros
Renove o seu jardim!

https://omeujardim.pt/pergula-de-jardim-garda-de-policarbonato-cor-bronze-e-cinzento/
https://omeujardim.pt/pergula-de-jardim-garda-de-policarbonato-cor-bronze-e-cinzento/
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Crie o seu Conjunto
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Cadeira GLADY-BL

Cadeira GLADY-BL

Cadeira GLADY-CH

Cadeira JAZMIN-BL

Cadeira JACARANDA-CH

Cadeira JAZMIN-AN

Mesa COSTA-80TRBL

Mesa TROPICAL Mesa BOH-90C

Mesa TROPICAL-140

Mesa TROPICAL-14O

Contacte-nos para mais informações.

Crie o seu próprio conjunto 
de jardim!

https://omeujardim.pt/cadeira-resistente-de-jardim-glady-bl-cor-branco/
https://omeujardim.pt/cadeira-resistente-de-jardim-glady-bl-rattan-sintetico-cor-branco/
https://omeujardim.pt/cadeira-resistente-de-jardim-glady-ch-rattan-sintetico-cor-chocolate/
https://omeujardim.pt/cadeira-resistente-de-jardim-jazmin-bl-cor-branco/
https://omeujardim.pt/cadeira-jacaranda-ch-cor-chocolate/
https://omeujardim.pt/cadeira-resistente-de-jardim-jazmin-an-rattan-sintetico-cor-antracite/
https://omeujardim.pt/mesa-costa-80trbl-aluminio-rattan-sintetico-cor-branco-e-bege-80x80-cms/
https://omeujardim.pt/mesa-tropical-80c-polipropileno-cor-antracite-80x80-cms/
https://omeujardim.pt/mesa-boh-90c-polimerico-cor-antracite-90x90-cms/
https://omeujardim.pt/mesa-tropical-140-polipropileno-cor-antracite-140x80-cms/
https://omeujardim.pt/mesa-tropical-140-polipropileno-cor-chocolate-140x80-cms/
https://omeujardim.pt/contacto/


omeujardim.pt

http://omeujardim.pt
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Desporto
Ver categoria em loja

https://omeujardim.pt/desporto-ao-ar-livre/
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Passadeira elétrica com 12 programas 
e monitor LCD

Banco de musculação dobrável e ajustável

MAIS
VENDIDO

Cesto de basquetebol com altura 
máxima de 2.60m

Bicicleta estática em aço com 
monitor LCD 

https://omeujardim.pt/passadeira-eletrica-dobravel-com-12-programas-ecra-lcd-suportes-de-objetos-botao-de-emergencia-velocidade-12-km-h-motor-500-w-carregar-100-kg-71x128x122-preto/
https://omeujardim.pt/passadeira-eletrica-dobravel-com-12-programas-ecra-lcd-suportes-de-objetos-botao-de-emergencia-velocidade-12-km-h-motor-500-w-carregar-100-kg-71x128x122-preto/
https://omeujardim.pt/banco-de-musculacao-dobravel-inclinavel/
https://omeujardim.pt/cesta-de-basquete-com-altura-ajustavel-de-210-260cm-com-suporte-de-metal-e-base-recarregavel-para-criancas-e-adultos-vermelho/
https://omeujardim.pt/cesta-de-basquete-com-altura-ajustavel-de-210-260cm-com-suporte-de-metal-e-base-recarregavel-para-criancas-e-adultos-vermelho/
https://omeujardim.pt/bicicleta-de-exercicio-de-giro-profissional-bicicleta-de-fitness-com-tela-lcd-47x120x1045-117cm/
https://omeujardim.pt/bicicleta-de-exercicio-de-giro-profissional-bicicleta-de-fitness-com-tela-lcd-47x120x1045-117cm/
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Interior
+ de 1000 produtos para todos 
os espaços da sua casa
Ver Categoria em loja

https://omeujardim.pt/interior/
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Crianças
Ver categoria em loja

https://omeujardim.pt/brinquedos/
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Carro elétrico para 
crianças a partir dos 3 anos

Carro elétrico para crianças a partir dos 3 
anos conta com pneus largos para maior 
aderência, 2 motores para melhorar a tra-
ção e a condução, amortecimento geral e 
cinto de segurança. Possui função de rádio, 
músicas pré-instaladas e também função 
MP3 ou USB. Oferece 2 modos de condu-
ção, através do volante ou através do co-
mando para que os pais possam controlar. 

• Pneus largos
• 2 modos de condução
• Cinto de segurança
• Autonomia de 45 min

https://omeujardim.pt/carro-eletrico-para-criancas-992x666x666cm-branco/
https://omeujardim.pt/carro-eletrico-para-criancas-992x666x666cm-branco/
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Trampolim com diâmetro 
de 2.44 metros

NOVO  Cozinha de brincar para 
crianças acima de 3 anos

Carro elétrico para crianças a partir dos 3 
anos conta com pneus largos para maior 
aderência, 2 motores para melhorar a tra-
ção e a condução, amortecimento geral e 
cinto de segurança. Possui função de rádio, 
músicas pré-instaladas e também função 
MP3 ou USB. Oferece 2 modos de condu-
ção, através do volante ou através do co-
mando para que os pais possam controlar. 

• Suporta até 100 kg
• Resistente a intempérie, raios UV e água
• 6 barras de aço galvanizado acolchoados
• Inclui rede de segurança

A Cozinha de brincar para crianças acima 
de 3 anos é perfeita para todas crianças 
que gostam de brincar ao faz de conta! A 
sua estrutura simples e cores claras atraem 
facilmente a atenção dos mais pequenos. 
Inclui um conjunto completo de acessó-
rios para que as crianças possam criar sua 
própria cozinha imaginativa e desenvolver 
habilidades motoras cognitivas e organiza-
cionais. 

• Função de som realista
• Em madeira de pinho
• Conjunto completo de acessórios
• Seguro para crianças

https://omeujardim.pt/cama-elastica-o244cm-red-trampolim-de-seguranca-conjunto-jardin-carga-max-100kg/
https://omeujardim.pt/cama-elastica-o244cm-red-trampolim-de-seguranca-conjunto-jardin-carga-max-100kg/
https://omeujardim.pt/cozinha-de-brinquedo-para-criancas-acima-de-3-anos-brinquedo-educativo-com-espaco-de-armazenamento-acessorios-incluidos-som-55x-30x-80cm-rosa/
https://omeujardim.pt/cozinha-de-brinquedo-para-criancas-acima-de-3-anos-brinquedo-educativo-com-espaco-de-armazenamento-acessorios-incluidos-som-55x-30x-80cm-rosa/
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 Quadriciclo elétrico 12V para 
crianças acima de 3 anos

O seu filho/a gosta de conduzir veículos 
elétricos? Então o Quadriciclo elétrico 12V 
para crianças acima de 3 anos será a es-
colha ideal! Conta uma autonomia de até 
45 minutos depois de uma carga comple-
ta, poderão ir aos seus lugares favoritos e 
desfrutar mais do ar livre. Com faróis dian-
teiros, música, botões para avançar e fazer 
marcha-atrás, assento largo e sistema de 
amortecimento, este veículo oferecerá a 
seu filho uma experiência de condução re-
alista e segura.

• Pneus extra largos
• Duplo motor de 12V 
• Velocidade máxima de 3-8km/h
• Com pedal

https://omeujardim.pt/quadriciclo-eletrico-12v-para-criancas-acima-de-3-anos-com-farol-100x65x73cm-verde/
https://omeujardim.pt/quadriciclo-eletrico-12v-para-criancas-acima-de-3-anos-com-farol-100x65x73cm-verde/
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O Meu Jardim reserva-se ao direito de restringir um nú-
mero máximo de referência por cliente. Pode visualizar os 
preços clicando na imagem de cada produto. Limitado ao 
stock existente. Preços com IVA incluído à taxa legal em vi-
gor à data de publicação do catálogo. Certos artigos pode-
rão não estar disponíveis e ser necessário fazer encomen-
da. O transporte decorre ao encargo do cliente, podendo 
consultar a nossa tabela de preços em www.omeujardim.
pt, ou informe-se sobre as condições nos nosso contactos. 
Imagens meramente ilustrativas. Poderão não estar inclu-
ídos no preço os acessórios ou elementos complementa-
res de artigos com fotografias de ambiente.

CONDIÇÕES

O Meu Jardim
Tâmega Park - Edifício 
Mercúrio - Fração AC
4600-758 Amarante
932 190 613

Subscreva a nossa newsletter

Fique a receber todas as 

novidades e promoções

https://omeujardim.pt/subscrever-a-newsletter/
https://omeujardim.pt/subscrever-a-newsletter/
https://omeujardim.pt/subscrever-a-newsletter/
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Viva o seu exterior!
E visite o nosso website

www.omeujardim.pt

http://www.omeujardim.pt

