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by

APRESENTAÇÃO

O conceito da natureza está muito presente na imagem do Mercado da Madeira. O es�lo
natural e único que caracteriza os nossos produtos par�lha a visão da José Luis Madeiras –
tornar a madeira presente e valorizada pela sociedade.
A marca foi criada em janeiro de 2019 no âmbito do reconhecimento de uma procura
crescente de materiais naturais quer para u�lização em espaços públicos quanto privados. A
empresa mãe (José Luis Madeiras), com 25 anos de existência, está no mercado como
comercializador de madeiras maciças. Este background sustentável permite dar uma resposta
mais eﬁciente e eﬁcaz aos clientes.
As peças são totalmente portuguesas embora a matéria prima seja oriunda não só de países
europeus, como dos EUA e África. A maioria das madeiras são oriundas de ﬂorestas com
cer�ﬁcado PEFC (programme for the endorsement of forest cer�ﬁca�on).
É nossa preocupação que a madeira seja criteriosamente selecionada na ﬂoresta,
considerando a sua sustentabilidade, de modo a trazer para o público em geral o gosto e
respeito pela natureza.

valorizamos a madeira
A produção é feita em Paços de Ferreira recorrendo a métodos tradicionais de carpintaria e
fabrico de móveis.
O Mercado da Madeira, sendo uma marca pertencente ao grupo José Luís Madeiras,
dis�ngue-se pela variedade de qualidades de madeira disponível bem como a possibilidade
de cortes á medida e dimensões pouco usuais dada a sua grandeza. Dis�ngue-se também em
termos de rapidez e entrega, bem como personalização em acabamentos.
Des�na-se a um mercado vasto que tanto abrange o par�cular como a hotelaria (por
exemplo). Pela sua resistência, diversidade original e orgânica, os consumidores deste
produto são apreciadores da qualidade. É um produto que se mistura facilmente com vários
es�los e como tal com uma presença fácil em qualquer ambiente.
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TAMPO NATURAL CHIC

Rús�co

O tampo Natural Chic pode ser em carvalho francês, com es�lo rús�co, em que são visíveis os
nós e ﬁssuras na madeira ou o superior com um aspeto mais limpo. É formado por pranchas
de madeira unidas de modo a perfazer a largura pretendia. O acabamento em verniz poderá
apresentar aspeto natural (extra mate), meio brilho ou brilhante. As laterais são em es�lo
orgânico no formato natural da árvore.
É elegante, natural e dis�nto tendo a opção de dimensionar o comprimento e largura ao
gosto e necessidade do cliente.

Superior

Tipo de madeira: Carvalho francês
Alterna�vas: Acácia (ambientes interiores ou exteriores), freixo, faia e nogueira.
Refª
TP1_4
TP1_3
TP1_24
TP1_2
TP1_0
CV1_0

Dimensões standard (mm):
W 4000 x D 1100 x H 50/60
W 3000 x D 1100 x H 50/60
W 2400 x D 1100 x H 50/60
W 2000 x D 1000 x H 50/60
Outras medidas
Cavalete em ferro preto mate
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Preço Rús�co (€)
3240
2040
1700
1400
sob orçamento
240

Superior (€)
3880
2440
2040
1680
sob orçamento

TAMPO ONE NATURE

O tampo One Nature é formado por uma única prancha de madeira maciça de kambala. O
acabamento em verniz poderá apresentar aspeto natural (extra mate), meio brilho ou
brilhante.
As laterais são em es�lo orgânico no formato natural da árvore.
É imponente, raro e dis�nto tendo a opção de dimensionar o comprimento ao gosto e
necessidade do cliente.
Tipo de madeira: Kambala (Iroko)

Refª
TP2_6
TP2_3
TP2_24
TP2_0
CV1_1

Dimensões standard (mm):
W 6000 x D 1200 x H 70/80
W 3000 x D 1200 x H 70/80
W 2400 x D 1000 x H 70/80
Outras medidas
Cavalete em ferro preto mate

Preço (€)
11440
4400
3780
sob orçamento
240
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MESA GARDEN

A mesa Garden em acácia amarela procura aliar a funcionalidade à madeira maciça. É
formada por tábuas em madeira maciça acabadas com verniz que poderá apresentar aspeto
natural (extra mate), meio brilho ou brilhante.
É versá�l na sua dimensão e acabamento ao gosto e necessidade do cliente.

Tipo de madeira: Acácia negra
Alterna�vas: Acácia amarela, Freixo e Carvalho Francês

Refª
GN_22
GN_0

Dimensões standard (mm):
W 2200 x D 1100 x H 750
Outras medidas
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Preço (€)
3130
sob orçamento

SECRETÁRIA FOLD

A secretária Fold funde a madeira maciça de nogueira americana com o ferro. É formada por
um tampo em madeira maciça, acabada com verniz aspeto natural (extra mate) e chapa em
ferro .
É versá�l na sua dimensão e acabamento ao gosto e necessidade do cliente.

Tipo de madeira: Nogueira Americana
Alterna�vas: Acácia negra, Acácia Amarela, Freixo e Carvalho Francês

Refª
SC_16
SC_0

Dimensões standard (mm):
W 1600 x D 820 x H 700
Outras medidas

Preço (€)
3510
sob orçamento
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MESA CENTRO CIRCLE

O tampo da mesa de centro, em madeira maciça de Kambala, é composto por uma fa�a ﬁna
da árvore. O acabamento pode ser em verniz com aspeto natural (extra mate), meio brilho ou
brilhante.
É elegante e única sendo um apontamento fundamental em qualquer ambiente.
As caracterís�cas próprias da madeira permitem que seja u�lizado em ambientes interiores
ou exteriores.
Tipo de madeira: Kambala (Iroko)
Alterna�vas: Acácia (ambientes interiores ou exteriores), carvalho, freixo e nogueira
Refª
MC1_13
MC1_1
MC1_0
CV2_0

Dimensões standard (mm):
Ø 1300 x H 80
Ø 900 x H 80
Outras medidas
3 pés em ferro preto mate em forma “V”
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Preço (€)
860
300
sob orçamento
170

MESA CENTRO TREE

Mesa de centro, em madeira de faia maciça. O acabamento pode ser em verniz com aspeto
natural (mate), meio brilho ou brilhante.
Apesar da sua dimensão, a inclusão de rodas permite a deslocação fácil em super�cies planas.
A peça poderá ser em diferentes diâmetros e alturas em função do gosto e necessidade do
cliente.
Tipo de madeira: Faia

Refª
MC2_1
MC2_08
MC2_06
MC2_0

Dimensões standard (mm):
Ø 1000 x H 400
Ø 800 x H 400
Ø 600 x H 400
Outras medidas

Preço (€)
1580
1100
630
sob orçamento
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MESA CHARME

Mesa charme, em madeira de carpa maciça. O acabamento pode ser em verniz com aspeto
natural (extra mate), meio brilho ou brilhante. Também poderá optar pelo tampo pintado
com cor a deﬁnir pelo cliente em mate ou brilhante.
Tipo de madeira: Carpa
Alterna�vas: Acácia (ambientes interiores ou exteriores)

Refª
MC3_07
MC3_05
MC3_0
CV2_0

Dimensões standard (mm):
Ø 700 x H 80
Ø 500 x H 80
Outras medidas
Pés em ferro preto mate em forma “V”

8 de 20

Preço pintado (€)
220
170
sob orçamento
170

Preço natural (€)
180
130

MESA DE CENTRO TIMBER

A mesa de centro de Timber, em carvalho francês, procura aproximar a funcionalidade ao
es�lo natural. É composta por 2 materiais nobres, a madeira e o ferro. O tampo é formado por
vigas 140x140 mm em madeira maciça acabadas com verniz que poderá apresentar aspeto
natural (extra mate ), meio brilho ou brilhante e os pés em ferro tubular de 10 mm pintado
em preto mate.
É versá�l, tendo a opção de dimensionar o comprimento das vigas ao gosto e necessidade do
cliente
Tipo de madeira: Carvalho Francês
Alterna�vas: Freixo

Refª
MC4_11
MC4_08
MC4_0

Dimensões standard (mm):
W 1120 x D 700 x H 300
W 840 x D 500 x H 300
Outras medidas

Preço (€)
1080
760
sob orçamento
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BANCO SLICE

O banco Slice, em carvalho francês, procura aproximar a cria�vidade ao es�lo natural. É
formado por uma viga em madeira maciça acabado com verniz que poderá apresentar
aspeto natural (extra mate), meio brilho ou brilhante.
É versá�l na sua dimensão, acabamento e cor ao gosto e necessidade do cliente.

Tipo de madeira: Carvalho Francês
Alterna�vas: Douglas

Refª
BA_05
BA_0

Dimensões standard (mm):
W 500 x D 300 x H 500
Outras medidas
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Preço (€)
630
sob orçamento

PRATELEIRA TIMBER

A prateleira Timber, em freixo olivato, procura aproximar a cria�vidade ao es�lo natural. É
formada por uma viga em madeira maciça acabadas com verniz que poderá apresentar
aspeto natural (extra mate), meio brilho ou brilhante.
É versá�l na sua dimensão e acabamento ao gosto e necessidade do cliente.

Tipo de madeira: Freixo
Alterna�vas: Carvalho Francês

Refª
PT_02
PT_0

Dimensões standard (mm):
W 200 x D 200 x H 150
Outras medidas

Preço (€)
160
sob orçamento
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MESA APOIO SYCAMORE

A mesa de apoio Sycamore, em madeira maciça de sicômoro, é torneada e acabada com verniz
com aspeto natural (extra mate). Também pode optar por meio brilho ou brilhante.
É versá�l na sua dimensão e acabamento ao gosto e necessidade do cliente. A sua polivalência
permite ser usada como mesa ou banco.

Tipo de madeira: Sicômoro
Alterna�vas: Freixo

Refª
SY_03
SY_0

Dimensões standard (mm):
Ø 300 x H 400
Outras medidas
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Preço (€)
380
sob orçamento

CUBO DOUGLAS

Cubo em madeira maciça de douglas. O acabamento pode ser em verniz com aspeto natural
(extra mate), meio brilho ou brilhante. Também poderá optar pela opção pintado, com cor a
deﬁnir pelo cliente em mate ou brilhante.
É extremamente versá�l na sua dimensão, acabamento e cor ao gosto e necessidade do
cliente. A sua polivalência permite ser usado como banco, mesa de apoio ou mesmo mesa de
centro.
Tipo de madeira: Douglas
Alterna�vas: Acácia (ambientes interiores ou exteriores), Carvalho, freixo, faia e nogueira

Refª
TR2_04
TR2_03
TR2_0

Dimensões standard (mm):
W 400 x D 400 x H 500
W 300 x D 300 x H 400
Outras medidas

Preço pintado (€)
280
240
sob orçamento
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Preço natural (€)
240
200

TRONCO DOUGLAS

Tronco, em madeira maciça de douglas. O acabamento pode ser em verniz com aspeto
natural (extra mate), meio brilho ou brilhante. Também poderá optar pela opção pintado,
com cor a deﬁnir pelo cliente em mate ou brilhante.
É extremamente versá�l na sua dimensão, acabamento e cor ao gosto e necessidade do
cliente. A sua polivalência permite ser usado como banco, mesa de apoio ou mesmo mesa de
centro.
Tipo de madeira: Douglas
Alterna�vas: Acácia (ambientes interiores ou exteriores), Carvalho, freixo, faia e nogueira

Refª
TR1_04
TR1_03
TR1_0

Dimensões standard (mm):
Ø 400 x H 500
Ø 350 x H 450
Outras medidas
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Preço pintado (€)
220
190
sob orçamento

Preço natural (€)
180
150

MESA APOIO BOX

A mesa de apoio, com estrutura em ferro lacado procura aliar a cria�vidade ao es�lo
natural. É formado por uma peça em madeira maciça acabada com verniz que poderá
apresentar aspeto natural (extra mate). Poderá ser incorporada uma gaveta para dar maior
funcionalidade.
É versá�l na sua dimensão, acabamento e cor ao gosto e necessidade do cliente.

Tipo de madeira: Carvalho Francês
Alterna�vas: Freixo

Refª
MA_01
MA_0

Dimensões standard (mm):
W 400 x D 300 x H 505
Outras medidas

Preço (€)
600
sob orçamento
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TRONCO NOGAL

Tronco, em madeira de nogueira maciça. O acabamento pode ser em verniz com aspeto
natural (extra mate), meio brilho ou brilhante.
É versá�l na sua dimensão ao gosto e necessidade do cliente. Pode ser usado como banco ou
balcão.
Tipo de madeira: Nogueira
Alterna�vas: Acácia (ambientes interiores ou exteriores), Carvalho, freixo

Refª
TR3_3
TR3_15
TR3_0

Dimensões standard (mm):
W 3000 x Ø 400 x H 400
W 1500 x Ø 400 x H 400
Outras medidas
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Preço (€)
3800
2100
sob orçamento

APARADOR MM

O aparador MM com tampo em madeira maciça de acácia negra procura aliar o es�lo natural
à modernidade. É formado por um tampo em madeira maciça acabadas com verniz aspeto
natural (extra mate) e móvel em MDF lacado à cor.
É versá�l na sua dimensão, acabamento e cor ao gosto e necessidade do cliente.

Tipo de madeira: Acácia negra
Alterna�vas: Acácia amarela, Freixo e Carvalho Francês

Refª
AP_22
GN_0

Dimensões standard (mm):
W 2200 x D 600 x H 750
Outras medidas

Preço (€)
3130
sob orçamento
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CADEIRÃO COMPORTA

O cadeirão Comporta em acácia negra permite o uso tanto no exterior como interior.
O estofo incluido e tecido a fornecer pelo cliente.
É versá�l na sua dimensão e acabamento ao gosto e necessidade do cliente.

Tipo de madeira: Acácia Negra
Alterna�vas: Acácia amarela, freixo, carvalho

Refª
CD_05
CD_0

Dimensões standard (mm):
W 1000 x D 1050 x H 420
Outras medidas
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Preço (€)
760
sob orçamento

BASE DE MESA DISCUS

Base de mesa, em madeira de castanho maciça. O acabamento pode ser em verniz com
aspeto natural (extra mate), meio brilho, brilhante ou óleo para ﬁns alimentares.
É versá�l na sua dimensão ao gosto e necessidade do cliente. Pode ser usado como marcador,
centro de mesa ou tábua para alimentos.
Tipo de madeira: Castanho
Alterna�vas: Carvalho, douglas e freixo

Refª
BM1_02
BM1_03
BM1_0

Dimensões standard (mm):
Ø 200 x H 30
Ø 300 x H 30
Outras medidas

Preço (€)
16
20
sob orçamento
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MATERIAIS

ACÁCIA

CARVALHO

CASTANHO

DOUGLAS

FAIA

FREIXO

NOGUEIRA

KAMBALA

RESINA EPOXI

Sendo que se trata de mercado bastante abrangente mas ao mesmo tempo dependente do
que a natureza tem para nos oferecer, o Mercado da Madeira apresenta peças únicas e
diferentes que se dis�nguem das demais.
O aspeto, tom e textura pode variar de uma peça para a outra. Além disso, os produtos são de
madeira maciça natural cujas fendas podem aumentar ou diminuir conforme o clima em que
es�ver inserido.
Os valores apresentados são preço ﬁnal de venda ao público (PVP).
Para mais informações não hesite em consultar-nos sem compromisso.
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mercado da madeira
Travessa S. Salvador N.º2 |4590-867 Ferreira
Paços de Ferreira | PORTUGAL
T +351 255 868 380 (Chamada para rede ﬁxa nacional)
geral@mercadodamadeira.pt| mercadodamadeira.pt
facebook.com/mercadodamadeira
instagram.com/mercadodamadeira.pt/
linkedin.com/company/mercado-da-madeira
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