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MOBILIÁRIO URBANO, 
INTERPRETAÇÃO DO ESPAÇO 

E O PRAZER DE VIVÊ-LO

Metalco e Belllitalia são duas empresas líderes no setor do mobiliário urbano, 

que fizeram do embelezamento dos espaços públicos a sua missão.

Apoiadas em sua longa experiência em trabalhar com materiais como aço, ma-

deira e concreto, as duas empresas têm sido capazes de combinar qualidade 

com grande naturalidade e estética, graças à constante busca pelo novo e uma 

grande paixão por design.

O resultado é uma ampla gama de produtos de alto impacto e caráter, agora 

produzidos no Brasil, capazes de reviver o prazer de compartilhar os espaços 

públicos das cidades brasileiras.

MOBILIÁRIO URBANO
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BIG HARRIS
Designer: Sjit

Banco reto com assento de madeira maciça, fecha-
mento perimetral duplo e suportes de aço galvanizado 
e pintado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 990 | mm 1.990 | mm 2.990
P: 792
H: 416

Uso
Interno | Externo

HARRIS
Designer: Sjit

Banco reto com assento de madeira maciça, fe-
chamento perimetral simples e suportes de aço 
galvanizado e pintado.

Disponível nas versões sem encosto, com encosto 
simples e duplo.  

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 1.990 | mm 2.990
P: mm 504
H: mm 416 | 783

Uso
Interno | Externo

Praça Central, Flores da Cunha - RS
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CAMPUS
Designer: Metalco Design Departament

Banco reto com assento e encosto de madeira maciça 
suportes de aço galvanizado e pintado. 

Disponível nas versões sem encosto ou com encosto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 2.000
P: mm 620 | 650 
H: mm 440 | 780 

Uso
Interno | Externo

IDEA
Designer: Alfredo Tasca

Banco reto com listões de madeira maciça; a estrutura 
e os pés são em aço galvanizado e pintado. Fabricado 
com pé central (IDEA T) ou com pés laterais (IDEA L).

Disponível nas versões sem encosto ou com encosto 
simples e duplo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 1.940 | 2.890
P: mm 466
H: mm 420 | 792

Uso
Interno | Externo

Condomínio Vila Toscana, Flores da Cunha - RS
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LUCKY
Designer: Alfredo Tasca

Banco reto com encosto, possui laterais em chapa me-
tálica galvanizada e pintada. O assento e encosto estão 
disponíveis em listões de madeira ou chapa metálica 
expandida.
 
Disponível nas versões com ou sem apoia braço.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 1.953
P: mm 688
H: mm 425 | mm 797 

Uso
Interno | Externo

RIVA
Designer: Staubach&Kuckertz

Banco reto composto por listões de madeira maciça, 
com encosto e apoio de braços. A estrutura é em alu-
mínio fundido e pintado. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 750 | mm 1.750
P: mm 586
H: mm 467 | mm 860 

Uso
Interno | Externo

Praça Central, Flores da Cunha - RS
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LIBRE
Designer: Alfredo Tasca

Banco reto fabricado em tubo de aço galvanizado e 
pintado a pó poliéster. O pé pode ser em alumínio 
fundido ou tubular para chumbar ao piso. Disponível 
na versão com encosto (LIBRE) ou sem encosto (LIBRE 
PLANO).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 2.000
P: mm 618
H: mm 460 | mm 817

Uso
Interno | Externo

LIBRE POWER
Designer: Alfredo Tasca

Banco reto fabricado em tubo de aço galvanizado e 
pintado a pó poliéster. O pé pode ser em alumínio fun-
dido ou tubular para chumbar ao piso. Disponível na 
versão com encosto (LIBRE POWER) ou sem encosto 
(LIBRE POWER PLANO).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 2.004
P: mm 762 |mm 729
H: mm 460 | mm 817 

Uso
Interno | Externo

Praça Central, Flores da Cunha - RS
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LIBRE HALF/TORSION
Designer: Alfredo Tasca

Banco reto fabricado em tubo de aço galvanizado e 
pintado a pó poliéster. O pé pode ser em alumínio 
fundido ou tubular para chumbar ao piso. Dispo-
nível na versão com semi-encosto (LIBRE HALF) ou 
com encosto cruzado (LIBRE TORSION).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 2.714
P: mm 762
H: mm 460 | mm 817 

Uso
Interno | Externo

DIAMANTE
Designers: Michele Slaviero | Raffaele Lazzari | Alessandro Lenarda

Banco em concreto branco ou cinza disponível 
nas versões reta e curva. O pé, em aço galvani-
zado pintado, pode ser no formato “Zero” ou “C”. 
Sob encomenda pode ser fornecido com acessório 
assento/encosto de madeira.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 2.100
P: mm 750
H: mm 400 

Uso
Interno | Externo

Acabamento
Polido 

Praça do Trem, Caxias do Sul - RSPraça do Trem, Caxias do Sul - RS
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MALY
Designer: P&D Metalco Bellitalia do Brasil

Banco reto sem encosto fabricado em concre-
to branco ou cinza com pé em chapa metálica 
galvanizada e pintada. Laterais disponíveis para 
customização. 

SARAH
Designer: Raffaele Lazzari

Banco reto monolítico em concreto branco ou cinza. 
Acabamento polido na face superior e clássico no 
perímetro. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 2.200
P: mm 610
H: mm 450
Peso: Kg 530

Uso
Interno | Externo

Acabamento
Polido 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 1.510
P: mm 457
H: mm 459

Uso
Interno | Externo

Acabamento
Polido 

Shopping Iguatemi - Fortaleza - CEComunidade do Carmo, Flores da Cunha - RS
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BRAVO
Design: Metalco Design Departament

Lixeira metálica em formato cilíndrico em chapa 
lisa ou perfurada, com dispositivo para firmar o 
saco de lixo. Fabricada em aço galvanizado e pin-
tada. Predisposto para fixação ao piso mediante 
parafusos. Pode ser fornecida na versão simples, 
dupla ou tripla.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
Ø: mm 334 | mm 745
P: mm 479 | mm 808 | mm 690
H: mm 968
Capacidade: lt 35

Uso
Interno | Externo

URANO
Design: Bellitalia Design Departament

Lixeira em formato retangular, em concreto com 
acabamento natural , com painel de fechamento e 
tampa em aço galvanizada e pintada.

Painéis frontal e traseiro customizáveis. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
LxP: mm 600 x 570
H: mm 1121
Capacidade: lt 150
Peso: Kg 206

Uso
Externo

ECOMIX
Designer: Raffaele Lazzari

Lixeira seletiva em formato tronco piramidal fabricada 
em chapa de aço galvanizada e pintada; a cobertura, 
que inclui um cinzeiro, é em alumínio acabado com 
pintura. Possui dispositivo para firmar o saco de lixo e 
predisposta para 04 tipos de descartes diferentes.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 755
H: mm 992
Capacidade: lt 30x4

Uso
Interno | Externo

TULIP
Designer: Sabrina Tubia

Lixeira em formato floral em chapa metálica gal-
vanizada e pintada, com base de apoio circular em 
aço inox. Possui dispositivo para firmar saco de 
lixo e pode ser fixado ao piso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
Ø: mm 650
H: mm 850
Capacidade: lt 80

Uso
Externo

Praça do Trem, Caxias do Sul - RS

Praça Charles Miller, São Paulo - SP20 21



SPENCER
Designer: Alfredo Tasca

Lixeira em formato cilíndrico, com dispositivo para 
firmar saco de lixo, produzida em chapa metálica
galvanizada e pintada.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
L: mm 395
H: mm 789
Capacidade: lt 80

Uso
Interno | Externo

SORRENTO
Design: Bellitalia Design Departament

Lixeira de formato cilíndrico, produzida em concreto
branco ou cinza com acabamento clássico. Possui 
faixa metálica de acabamento e um dispositivo para 
firmar saco de lixo. Disponível com ou sem cober-
tura.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
Ø: mm 550
H: mm 717 | 1115
Capacidade: lt 80
Peso: Kg 210

Uso
Externo

Shopping Iguatemi - Fortaleza - CE22 23
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SPYRA
Designer: Alfredo Tasca

Bicicletário modular em formato de espiral, pro-
duzido em tubo de aço pintado. A fixação é feita 
mediante um sistema de cones.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
H: mm 780
P: mm 748
L: mm 834 | mm 2.004

Uso
Interno | Externo

BIKE
Design: Metalco Design Departament

Bicicletário modular em formato de “semi-cir-
culo”, fabricado em tubo de aço oblongo.  O pé 
regulável permite o ajuste de altura e a fixação 
ao piso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
H: mm 277
P: mm 500
L: mm 1.000

Uso
Interno | Externo

RESET
Designer: Alfredo Tasca

Bicicletário modular em formato espiral, fabricado 
em tubo de aço galvanizado a fogo e pintado. Pre-
disposto para fixação ao piso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
H: mm 560
P: mm 420
L: mm 1.230

Uso
Interno | Externo

CICLOS
Design: Metalco Design Departament

Bicicletário modular em formato espiral, fabricado 
em tubo de aço e pintado a pó poliéster. Possui su-
porte para nivelamento e fixação no piso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
H: mm 346
P: mm 339
L: mm 958

Uso
Externo

Praça das Feiras, Caxias do Sul - RS

Restaurante Yoo Boutique, Caxias do Sul - RS 2726



GUARDIA
Designer: Alfredo Tasca

Bicicletário fabricado em chapa metálica e pintada; 
possui um dispositivo articulado na parte superior 
para amarrar a bicicleta. É disponível na versão indi-
vidual ou múltipla de 05 lugares.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
H: mm 950
P: mm 100
L: mm 350

Uso
Interno | Externo

PB1
Design: Bellitalia Design Departament

Bicicletário individual fabricado em concreto branco 
ou cinza com acabamento “clássico”; possui argola 
metálica para assegurar a bicicleta.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
H: mm 330
P: mm 305

Uso
Externo
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ASTER
Design: Metalco Design Departament

Floreira metálica em formato cilíndrico com saia 
de acabamento em aço inox, pezinho regulável 
para ajuste de altura, dreno para excesso de água. 
Fabricada em chapa de aço galvanizada a quente e 
pintada. Disponível em quatro tamanhos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
Ø: mm 1.200 | 950 | 750 | 500
H: mm 399 | 578 | 625 | 299

Uso
Interno | Externo

BAMBU
Design: Metalco Design Departament

Floreira metálica em formato retangular com saia 
de acabamento em aço inox, pezinho regulável 
para ajuste de altura, dreno para excesso de água. 
Fabricada em chapa de aço galvanizada e pintada.
Disponível em dois tamanhos. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
H: mm 545
P: mm 370
L: mm 960 | 1.400

Uso
Interno | Externo

PITOCCA
Design: Metalco Design Departament

Floreira metálica em formato de tronco cônico, com 
saia de acabamento em aço inox, pezinho regulável 
para ajuste de altura, dreno para excesso de água. 
Fabricada em chapa de aço galvanizada e pintada.
Disponível em dois tamanhos. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
Ø: mm 855 | 946
H: mm 370 | 665

Uso
Interno | Externo

DAHLIA
Design: Metalco Design Departament

Floreira metálica em formato cúbico, com saia de 
acabamento em aço inox, pezinho regulável para 
ajuste de altura, dreno para excesso de água. Fabri-
cada em chapa de aço galvanizada e pintada.
Disponível em cinco tamanhos. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
H x L: mm 430 x 500 | 680 x 745 | 980 x 950 |
580 x 1.200 | 750 x 1.200

Uso
Interno | Externo

Shopping Butantã, São Paulo - SP 3332



CLASSICA
Design: Bellitalia Design Departament

Floreira em concreto armado branco ou cinza, em 
formato circular composta por três elementos e 
uma faixa metálica central. Possui um sistema de 
nivelamento e de reserva de água. Acabamento 
“clássico” e com verniz anti-degradante. Disponí-
vel em quatro tamanhos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões

Uso
Interno | Externo

CRISTINA
Design: Bellitalia Design Departament

Floreira em concreto armado branco ou cinza, em 
formato oblongo composta por três elementos e 
uma faixa metálica central. Possui um sistema de 
nivelamento e de reserva de água. Acabamento 
“clássico” e com verniz anti-degradante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões

Uso
Interno | Externo

COROLLA
Designer: Achille Zilli

Floreira-Banco composto por 10 módulos idênticos 
fabricados em concreto branco ou cinza. Acabamento 
polido no assento e natural no perímetro. Superfície 
tratada com verniz anti-degradante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
Ø Ext: mm 4.000
Ø Int: mm 1980
H: mm 500
Peso: Kg 6000

Uso
Interno | Externo

Ø x H                   Peso       Vol

Classica 570     mm 565 x 429         kg 112         Lt 46,5

Classica 820     mm 820 x 590         kg 410         Lt 116

Classica 1220   mm 1220 x 650       kg 740        Lt 280

Classica 1620   mm 1620 x 650       kg 1330      Lt 560

Cristina A 

L x P x H: mm 1500 x 565 x 478

Cristina B

L x P x H: mm 2000 x 820 x 600

Praça do Trem, Caxias do Sul - RS

Empresa Scavasul, Caxias do Sul - RS Residencial Plaza Almirante Tamandaré, Caxias do Sul - RS 3534
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GENESIS
Designer: Alfredo Tasca

Balizador metálico em formato cilíndrico composto 
por dois elementos: o corpo em aço galvanizado e 
pintado e a parte superior em aço inox. Pré-disposto 
a fixação ao pavimento por parafusos ou diretamen-
te concretado. Disponível em três tamanhos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
Ø x H: mm 76 x 800 | 102 x 700 | 102 x 1000
Ø Base: mm 150

Uso
Interno | Externo

BOLA
Design: P&D Metalco Bellitalia do Brasil

Balizador monolítico em concreto branco ou cinza, 
com sistema de fixação rosqueado. É tratado com 
verniz anti-degaradante, o acabamento é natural.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
Ø Base: mm 350 
Peso: Kg 50

Uso
Interno | Externo

TIPO 2
Design: Bellitalia Design Departament

Balizador em concreto branco ou cinza, composto 
por dois elementos e com faixa metálica central. É 
tratado com verniz anti-degradante, o acabamento 
é “clássico”. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
Ø Base: mm 500
H: mm 700
Peso: Kg 180

Uso
Interno | Externo

Praça Central, Flores da Cunha - RSPraça das Feiras, Caxias do Sul - RS 3938



MOBILIÁRIO URBANO, O PRAZER DE VIVÊ-LO!
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HUT
Design: Metalco Design Departament

Abrigo para ponto de ônibus com assentos; fabri-
cado em aço galvanizado pintado, vidro laminado 
e cobertura em ACM. Disponíveis versões com 
iluminação LED, espaço cadeirante, painel publi-
citário e fechamento lateral. Disponível em dois 
tamanhos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
Padrão                          LxPxH: 2860x1670x2660
Padrão + Expositor     LxPxH: 4240x1670x2660 

Uso
Externo

MESA YOO
Design: P&D Metalco Bellitalia do Brasil 

Mesa fabricada com listões de madeiras maciça e 
estrutura tubular em aço galvanizado e pintado.
Disponível em dois tamanhos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
H: mm 733
L: mm 1.000 | mm 2.000
P: mm 745

Uso
Interno | Externo

STELLA
Design: P&D Metalco Bellitalia do Brasil 

Luminária fabricada em tubo metálico galvanizado e 
pintado; equipado com sistema de iluminação LED 
25W ou 50W e com diferentes ângulos de abertura 
para otimizar o alcance da iluminação. Disponível 
em formato “L” e “T”.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
H: mm 3.000 | 6.000
Grupo Iluminação: 50W LEDs - Abertura 150º
Grupo Iluminação: 25W LEDs - Abertura 90º

Uso
Externo

FUENTE
Design: Metalco Design Departament

Bebedouro em formato retangular composto por uma 
coluna onde é posicionada uma torneira temporizada
e por uma bacia enterrada que recolhe e escoa a água. 
Fabricada em aço galvanizado e pintado. Predisposta a 
instalação de filtro tipo refil. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões Coluna
H: mm 990
L: mm 105 | mm 200

Uso
Interno | Externo

Dimensões Bacia
H: mm 296
L: mm 890

Praça do Trem, Caxias do Sul - RSPraça do Trem, Caxias do Sul - RS

Praça do Trem, Caxias do Sul - RSRestaurante Yoo Boutique, Caxias do Sul - RS 4342



ICARO
Design: Metalco Design Departament

Totem expositor unilateral ou bilateral, de formato 
retangular, fabricado em chapa metálica galvaniza-
da pintada; o painel expositor é equipado com vidro. 
A fixação ao piso é realizada mediante uma base em 
chapa metálica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
H: mm 2.050
L: mm 900
P: mm 200

Uso
Externo

PERLA
Designer: Raffaele Lazzari

Grade para árvore em formato quadrado, bipartida, 
com vão central redondo. Fabricada em chapa de 
aço galvanizada pintada, com desenhos decorativos 
realizados com laser. Disponível em dois tamanhos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
H: mm 35
L: mm 1.190 | mm 990
P: mm 1.190 | 990
Ø: mm 500

Uso
Interno | Externo

LUMINÁRIA TOSCANA
Design: P&D Metalco Bellitalia do Brasil

Luminária em formato de torre, com desenho de-
corativo geométrico. Fabricado em chapa metálica 
galvanizada e pintada, concentra a iluminação na 
parte interior da torre.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
Base LxP: mm 200x200
H: mm 3000
Potência: 40W

Uso
Externo

GRADE STELO
Designer: Raffaele Lazzari

Grade para árvore em formato quadrado ou re-
tangular, bipartida, com vão central redondo. 
Fabricada em chapa de aço galvanizada pintada, 
com desenhos decorativos realizados com laser.
Disponível em três tamanhos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
H: mm 35
L: mm 1.190 | mm 1.190 | mm 990
P: mm 1.190 | mm 790 | mm 990
Ø: mm 500

Uso
Interno | Externo

Área de Exposição
H: mm 1.000
L: mm 700

Condomínio Vila Toscana, Flores da Cunha - RS

Condomínio Vila Toscana, Flores da Cunha - RSPraça do Trem, Caxias do Sul - RS 4544



PROJETOS
ESPECIAIS

Graças ao seu know-how no uso das matérias primas 

e aos contínuos investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento, a METALCO BELLITALIA DO BRASIL 

é o parceiro ideal para o desenvolvimento de 

produtos sob projeto, começando pelo estudo de 

viabilidade até à otimização do processo produtivo.

BANCO “RIO MARAVILHA”

Design: Guto Indio da Costa

Cliente: Ótima Concessionária de Exploração de 

Mobiliário Urbano

Local: Praça Mauá e região portuária 

Rio de Janeiro / RJ

Ano: 2015 / 2016 

Banco monolítico em balanço fabricado em concreto 

branco armado, acabamento polido, tratamento 

antidegradante e antipichação, possui acessório 

antivandalismo.

Produtos que valorizam ainda mais 
os ambientes públicos!

Boulevard Olímpico, Rio de Janeiro - RJ 4746
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MATERIAIS E 
ACABAMENTOS
A seleção e o cuidado com as matérias primas está na base da qualidade do produto final: 

por isso prestamos muita atenção aos materiais e aos fornecedores. Isso é fundamental 

também para o respeito ao meio ambiente e a sustentabilidade da operação.

OS METAIS CONCRETO

Utilizado nas cores branco e cinza o concreto está disponível em quatro acabamentos: natural, po-

lido, clássico e apicoado. 

 

Geralmente as superfícies de assentos e horizontais são polidas. Como proteção superficial é utili-

zado verniz incolor brilhante ou acetinado. Sob consulta está disponível a pintura antipichação;

Obs: pequenas machas ou marcas podem ocorrer na superfície devido ao processo físico químico 

durante a hidratação do cimento e variações das condições climáticas. 

Cores e Acabamentos

Pintura
Cores disponíveis em pintura a pó poliéster texturizada.

Aço
Proteção contra oxidação: Para a proteção dos componentes de aço a Metalco utiliza três tipos de 
tratamento superficial a fim de retardar a ação oxidante da atmosfera.
 
• 1º Galvanização a fogo, normalmente utilizada em chapas e tubos com espessuras > 3mm.  

• 2º E-coat, normalmente utilizada em peças com características técnicas especiais.  

• 3º Galvanização eletrolítica a frio: utilizada em chapas e tubos com espessuras < 3mm. 
 

Além do tratamento superficial os metais recebem o acabamento final com pintura eletroestática a pó 
poliéster.  

Branco

Cinza

Aço Inox
Utilizado na forma de tubo ou de chapa, com acabamento polido. Normalmente utilizado Aço 

Inox 304.

5150



A MADEIRA

Tipos de madeira utilizados;

1º Madeira maciça: Itauba, Garapeira ou similares.

O tipo de madeira maciça utilizada em cada produto é definido de acordo com exigências do 

produto e/ou projeto, além da disponibilidade de mercado. 

2º Madeira Tratada FSC: Pinus, eucalipto ou similares. 

O certificado FSC garante que a madeira seja de origem reflorestada. 

Acabamento
Estão disponíveis dois tipos de acabamento para a madeira: Stain e Envelhecida natural.

Stain

Produto impregnante com ação hidro-repelente e filtro solar. Protege a madeira contra a 

umidade e ação nociva do sol. 

Cores

Para a madeira impregnada estão disponíveis duas cores: Imbuia e Transparente

Envelhecida Natural: Acabamento a base de óleo sem formação de película. O processo de 

envelhecimento é de 6 meses a 1 ano após a instalação. 

Obs: Pequenas manchas e/ou marcas são normais das madeiras utilizadas. Além de peque-

nas trincas que podem aparecer com o passar do tempo pela exposição aos agentes atmos-

féricos.  

WPC - Wood Plastic Composite ou Madeira Plástica

Para alguns produtos, como alternativa à madeira, esta disponível  também a madeira plás-

tica, também conhecidacomo WPC (do inglês “WOOD PLASTICS COMPOSITE”). Trata-se de 

um material constituído por elementos vegetais, como fibras ou farinha de madeira, e ma-

terial termoplástico. 

Conservação
Para informações sobre conservação dos produtos Metalco Bellitalia acessar o site 

www.metalcodobrasil.com.br. 

LEGENDA
Ø: diâmetro 

H: altura

P: profundidade

L: largura

As dimensões são sempre expressas em milímetros (mm)

O peso é sempre expresso em quilogramas (Kg)

Uso interno: o produto é projetado e fabricado para áreas interna, protegidas da ação do 

tempo.

Uso externo: o produto é projetado e fabricado para áreas externas, sujeitas à ação 

do tempo.

5352



MOVIMENTAÇÃO
A movimentação do mobiliário deve sempre ser realizada com equipamentos ade-

quados tais como munck, paleteiras, etc...

Os produtos de concreto são equipados com alças e dispositivos que facilitam sua 

movimentação e colocação no local.

MANUTENÇÃO
Os produtos são concebidos e fabricados para requerer mínima manutenção, se 

bem cuidados. O manual técnico com instruções a esse respeito acompanha cada 

produto.

GARANTIA
A METALCO BELLITALIA DO BRASIL oferece 2 anos de garantia para seus produtos 

condicionados ao correto uso dos mesmos (veja termo de garantia). No caso da ma-

deira mudanças no seu aspecto visual é de se considerar natural.
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+55 (54) 3292.6484 | +55 (54) 3292.6480

vendas@metalcodobrasil.com.br

metalcodobrasil.com.br

Rua Milano,1803 - Bairro São Gotardo

Flores da Cunha, RS - Brasil

CEP 95270-000

MOBILIÁRIO URBANO
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