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CADEIRAS C/ BRAÇO Ref. Descrição Cores Disp.

MALTA CBLR

Estrutura em metal cromado 

e assento em fibra                                                                                   

A 0,53 X L 0,55 X P 0,73 (CM)

BRANCO/PRETO

PALMA CBPL

Estrutura de metal pintado 

com assento e encosto de 

plástico.                                                                             

A 0,85 X L 0,67 X P 0,67 (CM)

BRANCO/PRETO

PILLAR CBPL

Estrutura em metal cromado 

e assento em fibra                                                                                   

A 0,53 X L 0,64X P 0,78 (CM)

BRANCO/PRETO

LINS CBLS
Em polipropileno                                 

A 0,93 X L 0,54X P 0,43 (CM)
TRANSPARENTE/ PRETO

LIRA CBLR

Etrutura em metal cromado e 

assento em fibra                                                                                   

A 0,53 X L 0,55X P 0,73 (CM)

BRANCO/PRETO/ VERMELHO

SYMPHONY CBPH

Estrutura em metal e assento 

e encosto em madeira                                                                                   

A 0,84 X L 0,50X P 0,57 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

DUO CBDU

Estrutura em metal e assento 

e encosto estofado                                                                                  

A 0,78 X L 0,48X P 0,60 (CM)

BRANCO

DUO CBDU

Estrutura em metal e assento 

e encosto estofado                                                                                  

A 0,78 X L 0,48X P 0,60 (CM)

PRETO
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RENO CBRE

Estrutura em metal cromado 

e assento e encosto estofado                                                                                  

A 0,77 X L 0,57X P 0,64,5 (CM)

BRANCO/PRETO

LIMA CBLI

Estrutura em metal e assento 

e encosto estofado                                                                                  

A 0,76X L 0,52X P 55,5 (CM)

BRANCO/PRETO

GRÉCIA CBGR

Estrutura em fibra com 

assento estofado                                                                                   

A 0,53 X L 0,55 X P 0,73 (CM)

BRANCO/AZUL/ VERMELHO/ 

LARANJA

GRÉCIA CBGR

Estrutura em fibra com 

assento estofado                                                                                   

A 0,53 X L 0,55 X P 0,73 (CM)

PRETO

LONDON CBLO

Estrutura em metal e assento 

estofado                                                                                  

A 0,81 X L 0,51X P 0,50 (CM)

BRANCO/PRETO

MISTRAL CBMI

Estrutura em metal cromado 

assento e encosto em metal 

pintado                                                                                   

A 0,77 X L 0,57 X P 54,5 (CM)

BRANCO/PRETO

DIRECTOR CBDI

Estrutura em metal cromado 

assento e Em madeira ou 

estofada                                                                                 

A 0,77 X L 0,51 X P 0,38 (CM)

PRETO/MARFIM      

BRANCO/MARFIM     

AZUL/MARFIM

CONCORDE CBCO

Estrutura em alumínio 

assento e encosto em 

alumínio                                    

A 0,74 X L 0,51 X P 0,50

ALUMÍNIO

DUO C/ 

PRANCHETA
CBDUP

Estrutura em metal e assento 

e encosto estofado   

Prancheta em madeira 

formicada                                                                               

A 0,78 X L 0,48X P 0,60 (CM)

BRANCO
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DUO C/ 

PRANCHETA
CBDUP

Estrutura em metal e assento 

e encosto estofado   

Prancheta em madeira 

formicada                                                                               

A 0,78 X L 0,48X P 0,60 (CM)

PRETO

CADEIRAS ESCRITÓRIO Ref. Descrição Cores Disp.

ELITE GIR. CEELG

Estrutura em metal cromado  

giratória assento e encosto 

em madeira pintada                                                                                 

A 0,81 X L 0,47 X P 0,45 (CM)

BRANCO/PRETO

ELITE GIR. CEELG

Estrutura em metal cromado  

giratória assento e encosto 

em madeira pintada                                                                                 

A 0,81 X L 0,47 X P 0,45 (CM)

VERMELHO/ MARFIM/ AZUL

GLOBE GIR. CAGLG

Etrutura em metal cromado 

giratória e assento e encosto 

em madeira pintada                                                                                 

A 0,81 X L 0,47 X P 0,45 (CM)

BRANCO/PRETO

GLOBE GIR. CAGLG

Etrutura em metal cromado 

giratória e assento e encosto 

em madeira pintada                                                                                 

A 0,81 X L 0,47 X P 0,45 (CM)

VERMELHO/ MARFIM/ AZUL

ALFA CEAL

Estrutura em metal cromado 

assento e encosto em couro 

sintético                                                                                 

A 0,82 X L 0,60 X P 0,50 (CM)

PRETO

MASTER CEMS

Etrutura em metal cromado 

assento e encosto em couro 

sintético                                                                                 

A 0,77X L 0,52 X P 0,44 (CM)

BRANCO/PRETO

TYPIST CETY

Etrutura em metal cromado 

assento e encosto estofado                                                                                 

A 0,77X L 0,52 X P 0,44 (CM)

BRANCO

DACTYLO CEDY

Cadeira tipo diretor estofada 

em corvim                                                    

A 0,82 - 0,94 X L 0,44 X 0,45 

(CM)                                                      

PRETO

PRESIDENTE CEPR

Cadeira tipo diretor estofada 

em corvim                                                    

A 0,82 - 0,94 X L 0,44 X 0,45 

(CM)                                                      

PRETO
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BOSS ALTA CEBSA

Cadeira tipo diretor estofada 

em corvim                                                    

A 1,20 X L 0,68 X 0,59 (CM)                                                      

PRETO

BOSS BAIXA CEBSB

Cadeira tipo diretor estofada 

em corvim                                                    

A 0,99 X L 0,68 X 0,59 (CM)                                                      

PRETO

LUXY ALTA CELXA

Cadeira tipo diretor estofada 

em corvim                                                    

A 1,10 X L 0,62 X 0,55 (CM)                                                      

BRANCO/PRETO

LUXY BAIXA CELXB

Cadeira tipo diretor estofada 

em corvim                                                    

A 0,80 X L 0,56 X 0,52 (CM)                                                      

BRANCO/PRETO

CLIO CECL

Estrutura em metal cromado 

assento e encosto em couro 

sintético                                                                                 

A 0,69X L 0,50 X P 0,63 (CM)

PRETO

HOTESSE CEHO

Cadeira tipo diretor estofada 

em corvim                                                    

A 0,55 á 80 X L 0,48 X 0,45 

(CM)                                                      

BRANCO/PRETO

CHALLENGER CECH

Etrutura em metal cromado 

assento e encosto em couro 

sintético                                                                                 

A 0,84 X L 0,56 X P 0,48 (CM)

PRETO

CADEIRAS PADRÃO Ref. Descrição Cores Disp.

MOEMA CPMM

Estrutura em metal cromado 

assento e encosto em acrílico                                                                               

A 0,80 X L 0,45 X P 0,39 (CM)

BRANCO/PRETO/ 

TRANSPARENTE/ 

AZUL/VERMELHO/ VERDE

GRÉCIA CAGR

Estrutura em fibra com 

assento estofado                                                                                   

A 0,78 X L 0,49 X P 0,44 (CM)

BRANCO/PRETO

NAIRA CPNA

Estrutura em metal cromado 

assento e encosto em fibra                                                                               

A 0,80 X L 0,45 X P 0,39 (CM)

BRANCO/PRETO
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LINS CPLS
Em polipropileno s/ Braço                               

A 0,93 X L 0,33 X P 0,43 (CM)
BRANCO/PRETO

ELITE CAEL

Estrutura em metal cromado 

assento e encosto em 

madeira pintada                                                                                 

A 0,89 X L 0,41 X P 0,53 (CM)

BRANCO/PRETO

ELITE CAEL

Estrutura em metal cromado 

assento e encosto em 

madeira pintada                                                                                 

A 0,89 X L 0,41 X P 0,53 (CM)

VERMELHO/ MARFIM/ AZUL

ELITE
CAEL 

Acrílic.

Estrutura em metal cromado 

assento e encosto em  

acrílico                                                                                 

A 0,89 X L 0,41 X P 0,53 (CM)

TRANSPARENTE/ VERMELHO/            

AZUL BIC/           AZUL CLARO/  

VERDE GARRAFA/ VERDE 

CLARO/ LARANJA/ AMARELO/ 

PINK/ BERINJELA/   VERDE 

FLUOR

GLOBE   CAGL

Estrutura em metal cromado 

assento e encosto em 

madeira pintada                                                                                 

A 0,89 X L 0,41 X P 0,53 (CM)

BRANCO/PRETO

GLOBE   CAGL

Estrutura em metal cromado 

assento e encosto em 

madeira pintada                                                                                 

A 0,89 X L 0,41 X P 0,53 (CM)

VERMELHO/ MARFIM/ AZUL

MALIBU CAML

Estrutura em metal cromado 

assento e encosto em 

madeira pintada                                                                                 

A 0,89 X L 0,41 X P 0,53 (CM)

BRANCO/PRETO

MALIBU CAML

Estrutura em metal cromado 

assento e encosto em 

madeira pintada                                                                                 

A 0,89 X L 0,41 X P 0,53 (CM)

VERMELHO/ MARFIM/ AZUL

ICARAÍ CACR

Estrutura em metal cromado 

assento estofado                                                                                 

A 0,81 X L 0,42 X P 0,45 (CM)

BRANCO/PRETO

ANGRA CAGR

Estrutura em metal cromado 

assento estofado                                                                                 

A 0,76 X L 0,50 X P 0,56 (CM)

BRANCO/PRETO
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BOGOTÁ CABG

Estrutura em metal cromado 

assento e encosto em 

madeira pintada                                                                                 

A 0,81 X L 0,38 X P 0,47 (CM)

BRANCO/PRETO/  MARFIM

MÁLAGÁ CAMG

Estrutura em metal  assento 

estofado                                                                                 

A 82,5 X L 0,42 X P 0,53 (CM)

BRANCO/PRETO

ISSIS CASS

Estrutura em metal  assento e 

encosto em madeira pintada                                                                               

A 82,5 X L 0,42 X P 0,53 (CM)

BRANCO/PRETO/  MARFIM

CANNES CANS

Estrutura em metal  assento e 

encosto em madeira pintada                                                                               

A 0,84 X L 0,43 X P 0,41 (CM)

MADEIRA

SCALA CASC

Estrutura em metal  assento e 

encosto estofado                                                                               

A 82,5 X L 0,42 X P 0,53 (CM)

PRETO

Mesa de centro e canto Ref. Descrição Cores Disp.

NAPOLI MBQN

Estrutura de metal cromado 

com tampo em madeira 

formicada                                       

A 0,44 X L 0,65 X P 0,65

BRANCO/PRETO/  MARFIM

ZURICH MBQZ

Estrutura de metal cromado 

com tampo em madeira 

formicada                                             

A 0,44 X L 0,65 X P 0,65

BRANCO/PRETO/  MARFIM

BERLIM MBQB

Estrutura de metal cromado e 

tampo de vidro                                                         

A 0,44X L 0,60 X P 0,60 (CM)

VIDRO

MASTOS MBQM

Estrutura de metal pintado e 

tampo de madeira formicada              

A 0,44 X L 0,65 X P 0,65

BRANCO/PRETO/ MARFIM

LUCCA MBLC

Estrutura de metal cromado e 

tampo de vidro ou madeira 

formicada                                                          

A 0,44X L 1,20 X P 0,75 (CM)

VIDRO
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LUCCA Acrílic. MBLCA

Estrutura de metal cromado e 

tampo de acrílico                                                        

A 0,44X L 1,20 X P 0,75 (CM)

TRANSPARENTE/ VERMELHO/            

AZUL BIC/           AZUL CLARO/  

VERDE GARRAFA/ VERDE 

CLARO/ LARANJA/ AMARELO/ 

PINK/ BERINJELA/   VERDE 

FLUOR

GENEVE MBRG

Estrutura de metal pintado e 

tampo de madeira formicada                                                        

A 0,44X L 1,20 X P 0,75 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

NAPOLI MBCN

Estrutura de metal cromado e 

tampo de madeira formicada 

ou vidro                                                         

A 0,44X D 0,65 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

ZURICH MBCB

Estrutura de metal cromado e 

tampo de madeira formicada 

ou vidro                                                         

A 0,44X D 0,65 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

ZURICH MBCB

Estrutura de metal cromado e 

tampo de madeira formicada 

ou vidro                                                         

A 0,44X D 0,65 (CM)

VIDRO

GALLES RED. MBGLR

Estrutura de metal pintado 

com tampo de mármore                            

A 0,44 X D 0,50

BRANCO/PRETO

GALLES OVAL MBGLO

Estrutura de metal pintado 

com tampo de mármore                                

A 0,44 X L 1,37 X P 0,91 (CM)

BRANCO/PRETO

MAESSEILE MBCM

Estrutura de metal cromado e 

tampo de vidro                                                         

A 0,44X D 0,65 (CM)

VIDRO

LÍBIA MBCL

Estrutura de metal cromado e 

tampo de vidro                                                         

A 0,50 X D 0,40 (CM)

VIDRO

BERLIM MBCB

Estrutura de metal cromado e 

tampo de vidro                                                         

A 0,44X D 0,65 (CM)

VIDRO

HAVANE MBCH

Estrutura de metal cromado e 

tampo de vidro                                                         

A 0,44X D 0,65 (CM)

VIDRO
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VENETO MBCV

Estrutura de metal pintado e 

tampo de madeira formicada                                                         

A 0,44X D 0,65 (CM)

MARFIM

LOUXOR MBCL81

Estrutura de metal pintado e 

tampo de madeira formicada                                                         

A 0,44X D 0,65 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

STATOS MBCS

Estrutura de metal pintado e 

tampo de madeira formicada                                                         

A 0,44X D 0,65 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

Mesa Padrão Ref. Descrição Cores Disp.

DECÔ MADC

Regulável estrutura cromada 

com o tampo em fibra                                     

A 0,78 á 0,99  X D 0,60

VERMELHO

TASSILI MATS

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada ou vidro                                                                   

A 1,11 X D 0,65

BRANCO/PRETO/ MARFIM

TASSILI MATS

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada ou vidro                                                                   

A 1,11 X D 0,65

VIDRO

CANE MACN

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada ou vidro                                                                   

A 1,11 X D 0,65

BRANCO/PRETO/MARFIM/VIDRO

CANE MACN

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada ou vidro                                                                   

A 1,11 X D 0,65

VIDRO

NAPOLI MANP

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada ou vidro                                                                   

A 1,11 X D 0,65

BRANCO/PRETO/ MARFIM

NAPOLI MANP

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada ou vidro                                                                   

A 1,11 X D 0,65

VIDRO
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ÍSERA MAIR

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada ou vidro                                                                   

A 1,15 X D 0,65

BRANCO/PRETO/ MARFIM

ÍSERA MAIR

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada ou vidro                                                                   

A 1,15 X D 0,65

VIDRO

ZURICH MAZR

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada ou vidro                                                                   

A 1,11 X D 0,65

BRANCO/PRETO/ MARFIM

ZURICH MAZR

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada ou vidro                                                                   

A 1,11 X D 0,65

VIDRO

VALENCE MAVL

Estrutura de metal pintado 

com tampo de madeira 

formicada          A 1,08 X D 

0,65 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

Mesas Padrão Quad. Ref. Descrição Cores Disp.

CANE MQCN

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada                                                                  

A 0,74 X L 0,70 X P 0,70 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

ZURICH MQZR

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada                                                                  

A 0,74 X L 0,70 X P 0,70 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

NAPOLI MQNP

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada                                                                  

A 0,74 X L 0,70 X P 0,70 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

TASSILI MQTS

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada                                                                  

A 0,74 X L 0,70 X P 0,70 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

VALENCE MQVL

Estrutura de metal pintado 

com tampo de madeira 

formicada          A 0,74 X L 

0,70 X P 0,70 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM
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ETON MQET

Estrutura de metal pintado 

com tampo de madeira 

formicada          A 0,74 X L 

0,70 X P 0, 70 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

MASTOS MQMA

Estrutura de metal pintado 

com tampo de madeira 

formicada          A 0,74 X L 

0,70 X P 0,70 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

LYON MCLY

Estrutura e tampo em 

alumínio       A 0,74 X L 0,70 X 

P 0,70 (CM)

ALUMÍNIO

Mesas Padrão Ref. Descrição Cores Disp.

GALLES OVAL

Estrutura de metal pintado 

com tampo de mármore                            

A 0,75 X  L 1,98 X P 1,22

BRANCO/PRETO

GALLES RED. MCGL

Estrutura de metal pintado 

com tampo de mármore                            

A 0,75 X D 1,20

BRANCO/PRETO

CANE MCCN

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada ou vidro                                                                   

A 0,75 X D 0,80 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

CANE MCCN

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada ou vidro                                                                   

A 0,75 X D 0,80 (CM)

VIDRO

NAPOLI MCNP

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada ou vidro                                                                   

A 0,75 X D 0,80 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

NAPOLI MCNP

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada ou vidro                                                                   

A 0,75 X D 0,80 (CM)

VIDRO

ZURICH MCZR

Estrutura de metal cromado 

com tampo de madeira 

formicada ou vidro                                                                   

A 0,75 X D 0,80

BRANCO/PRETO/ MARFIM
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VENETO MCVT

Estrutura de metal pintado 

com tampo de madeira 

formicada          A 0,74 X D 

0,80 (CM)

MARFIM

CANNES MCNS

Estrutura de metal pintado 

imitando madeira e tampo em 

madeira                                                         

A 0,74 X D 0,80 (CM)

MADEIRA

MÔNACO MRMN

Estrutura de metal cromado 

com tampo de vidro                                                                

A 0,79 X L 1,40 X P 0,40 (CM)

VIDRO

NANCY MCNY

Estrutura de metal cromado 

com tampo de vidro                                                                

A 0,79 X L 1,20 X P 0,70 (CM)

VIDRO

NANCY MCNY

Estrutura de metal cromado 

com tampo de vidro                                                                

A 0,79 X L 1,80 X P 0,90 (CM)

VIDRO

NANCY MCNY

Estrutura de metal cromado 

com tampo de vidro                                                                

A 0,79 X L 2,10 X P 1,05 (CM)

VIDRO

LUCCA MRLC

Estrutura de metal cromado 

com tampo de vidro                                                                

A 0,79 X L 1,20 X P 0,70 (CM)

VIDRO

GENEVE MRGE

Estrutura de metal pintado 

com tampo de madeira 

formicada                                                                

A 0,79 X L 1,20 X P 0,70 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

PRANCHÃO MRPR

Estrutura de metal pintado 

com tampo de madeira 

formicada                                                                

A 0,79 X L 1,82 X P 45,5 (CM)

BEGE

Escritório Ref. Descrição Cores Disp.

MATHURINS METR

Modular em madeira 

formicada       A 0,77 X L 3,60 

X P 1,20 (CM)

PRETO/MARFIM

http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=584
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=539
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=20
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=24
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=35
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=30
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=29
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=45
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=755
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=56
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=57
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=59
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=61
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=605
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=63
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=64
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=65
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=67
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=68
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=71
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=72
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=581
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=104
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=88
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=83
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=92
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=80
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=90
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=109
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=112
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=113
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=276
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=280
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=489
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=284
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=269
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=286
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=552
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=270
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=268
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=285
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=287
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=289
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=290
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=248
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=255
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=256
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=455
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=258
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=585
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=575
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=582
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=127
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=132
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=141
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=152
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=187
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=175
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=137
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=139
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=146
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=148
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=154
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=163
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=159
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=167
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=185
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=188
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=169
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=120
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=123
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=266
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=245
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=706
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=597
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=753
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=490
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=242
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=238
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=241
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=239
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=205
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=207
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=214
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=219
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=237
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=211
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=217
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=228
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=232
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=223
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=225
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=226
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=216
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=197
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=487
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=203
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=733
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=613
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=2
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=4
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=10
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=14
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=444
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=191
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=193
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=195
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=723
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=725
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=596
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=229
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=298
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=303
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=307
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=311
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=314
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=318
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=532
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=336
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=560
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=350
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=357
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=354
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=587
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=360
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=562
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=368
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=369
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=380
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=391
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=379
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=377
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=373
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=374
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=378
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=395
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=394
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=400
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=396
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=399
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=778
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=780
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=323
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=324
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=326
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=328
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=330
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=331
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=335
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=551
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=402
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=406
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=759
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=760
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=17
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=19
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=23
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=43
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=52
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=54
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=55
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=53
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=756
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=758
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=757
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=58
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=66
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=772
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://images03.olx.com.br/ui/1/14/01/42001301_1.jpg&imgrefurl=http://cidadesaopaulo.olx.com.br/cadeira-ghost-policarbonato-iid-42001301&usg=__rSjP5AZqdqmnR0nFQwZw9VYNm3c=&h=500&w=500&sz=10&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=YT2rrK9SV9EzEM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dcadeira%2Bghosth%26um%3D1%26hl%3Dpt-BR%26safe%3Doff%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=105
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=107
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=106
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=84
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=86
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=87
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=85
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=93
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=95
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=96
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=94
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=79
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=74
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=76
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=75
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=91
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=110
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=111
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=260
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=263
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=788
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=784
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=793
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=794
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=787
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=786
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=271
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=272
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=281
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=299
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=300
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=301
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=304
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=305
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=302
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=308
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=781
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=306
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=312
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=313
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=310
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=316
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=740
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=478
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=319
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=320
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=533
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=535
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=337
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=338
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=348
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=349
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=586
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=491
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=361
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=362
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=363
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=365
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=563
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=367
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=370
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=371
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=372
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=381
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=382
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=383
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=390
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=392
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=393
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=375
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=376
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=397
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=398
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=246
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=247
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=249
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=250
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=405
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=408
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=409
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=410
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=254
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=SubCategorias&Cat=2
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.escriart.com.br/imagens/moveis/banquetas/2431-0a.jpg&imgrefurl=http://www.escriart.com.br/port/banquetas/banquetas.html&usg=__ldR6haC_5z9z_ef6M62KV-MUqyY=&h=60&w=36&sz=2&hl=pt-BR&start=13&itbs=1&tbnid=enDoZCs3GsGi4M:&tbnh=60&tbnw=36&prev=/images%3Fq%3DbANQUETA%2BsOFIA%26hl%3Dpt-BR%26safe%3Doff%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=763
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=564
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=565
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=133
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=135
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=142
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=144
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=145
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=153
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=176
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=741
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=138
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=140
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=147
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=149
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=151
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=150
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=173
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=174
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=121
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=122
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=124
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=125
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=126
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=716
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=722
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=720
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=754
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=595
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=724
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=727
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=726
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=573
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=244
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=243
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=206
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=208
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=215
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=220
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=221
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=213
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=212
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=230
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=231
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=218
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=227
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=233
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=224
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=719
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=718
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=202
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=204
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=731
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=730
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=764
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=729
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=728
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=3
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=5
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=7
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=6
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=11
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=12
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=13
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=190
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=196
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=51
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=717
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=18
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=21
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=22
http://www.lacompagnie.com.br/Site.asp?Acao=Detalhes&Produto=31


MEIA LUA MEML

Modular em madeira 

formicada       A 0,77 X L 1,20 

X P 1,20 (CM)

PRETO/MARFIM

SAQQARAH MEQQ

Modular em madeira 

formicada       A 0,77 X L 2,40 

X P 1,20 (CM)

PRETO/MARFIM

SHARIENNE MERS

Modular em madeira 

formicada       A 0,77 X L 1,20 

X P 1,20 (CM)

PRETO/MARFIM

SEVILLE MELL
Madeira formicada                             

A 0,83 L 1,80 X P 0,91 (CM)
PRETO/MARFIM

SHAARA MESH
Madeira formicada                             

A 0,73 L 2,10 X P 1,05 (CM)
PRETO/MARFIM

DUNA MEDU
Madeira formicada                             

A 0,75 L 1,60 X P 0,85 (CM)
PRETO/MARFIM

Armários, Racks e Vitrines Ref. Descrição Cores Disp.

RIO ARRI

Duas portas em fórmica com 

uma prateleira e com chave                      

A 1,00 X L 1,40 X P 0,50

BRANCO/PRETO/ MARFIM

LUNE BRLU
Em madeira formicada                                 

A 1,11 X L 1,40 X P 0,52
BRANCO/PRETO/ MARFIM

BALCÃO VBCB

Vitrine com estrutura de 

alumínio pintado                                                  

A 1,00 X L 1,00 X P 0,52 (CM)

BRANCO

PAMPA VBPP

Vitrine com estrutura de 

alumínio pintado                                                  

A 1,00 X L 1,00 X P 0,52 (CM)

BRANCO
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COLUNA VBMB

Vitrine com estrutura de 

alumínio pintado                                                  

A 1,79 X L 0,52 X P 0,52 (CM)

BRANCO

DUPLA VDRB

Vitrine com estrutura de 

alumínio pintado                                                  

A 1,79 X L 1,00 X P 0,52 (CM)

BRANCO

Acessório

SIGMA PUSG

Púlpito em madeira 

formicada A1,19 X L0,55 P 

59,5

BRANCO

ERASME PURS

Púlpito em madeira 

formicada A1,19 X L0,55 P 

59,5

PRETO

LUNA PULN

Púlpito em madeira 

formicada A1,19 X L0,55 P 

59,5

PRETO

MODERNE ACMO
Cabideiro cromado                             

A160 X 1,12 X P 0,50
CROMADO

KAITE AKT Chapeleira em metal pintado BRANCO/PRETO

KAITE AKT Chapeleira em metal pintado BRANCO/PRETO

PORTA-

LITERATURA
RANT Metal pintado PRETO
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PORTA-

LITERATURA
RANTC Metal cromado CROMADO

PALCO ACPL
Metal pintadocom carpete                

A 50 X L 2.00 X P 1.00 (CM)                       
PRETO

LIXEIRA 

SIMPLES
ACLX

Coletor em plástico                                        

A 27 X D 24 (CM)
PRETO

CINZEIRO 

COLETOR
ACCC

Coletor em plastico com 

cinzeiro em metal

A 51 X D 24 (CM)

PRETO

Banqueta Alta Ref. Descrição Cores Disp.

DECÔ BADC

Estrutura cromado e assento 

em fibra  (regulável)                                                             

A 0,70 à 0,90 X D 0,42 (CM)

BRANCO

COMPANY BACY

Estrutura em metal cromado 

com assento estofado 

(regulável)          A 0,67 á 0,80 

X L 0,48 X P 0,45 (CM)

BRANCO/PRETO

ARES BAAR

Estrutura cromado e assento 

em fibra (regulável)                                                              

A 0,70 à 0,90 X D 0,42 (CM)

BRANCO

RITZ BARZ

Estrutura cromado e assento 

em fibra (regulável)                                                              

A 0,79 à 1,00 X D 0,42 (CM)

VERMELHO

NAIRA BANA

Estrutura cromado e assento 

e encosto em fibra (regulável)                                                              

A 0,79 à 1,00 X D 0,42 (CM)

BRANCO/PRETO
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ELITE BAEL

Estrutura cromada com 

assento e encosto em 

madeira pintada              A 

0,98 X L 0,38 P 0,39 (CM)

BRANCO/PRETO

ELITE BAEL

Estrutura cromada com 

assento e encosto em 

madeira pintada              A 

0,98 X L 0,38 P 0,39 (CM)

VERMELHO/ MARFIM/ AZUL

ELITE Acrílic. BAELA

Estrutura cromada com 

assento e encosto em acrílico                            

A 0,98 X L 0,38 P 0,39 (CM)

TRANSPARENTE/ VERMELHO/            

AZUL BIC/           AZUL CLARO/  

VERDE GARRAFA/ VERDE CLARO/ 

LARANJA/ AMARELO/ PINK/ 

BERINJELA/   VERDE FLUOR

GLOBE BAGL

Estrutura cromada com 

assento e encosto em 

madeira pintada              A 

1,05 X L 0,39 P 0,38 (CM)

BRANCO/PRETO

GLOBE BAGL

Estrutura cromada com 

assento e encosto em 

madeira pintada              A 

1,05 X L 0,39 P 0,38 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

MALIBU BAML

Estrutura cromada com 

assento e encosto em 

madeira  pintada                         

A 1,01 X L 0,48 P 0,50 (CM)

BRANCO/PRETO

MALIBU BAML

Estrutura cromada com 

assento e encosto em 

madeira  pintada                         

A 1,01 X L 0,48 P 0,50 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

ICARAÍ BACR

Estrutura cromada com 

assento estofado                                                

A 1,01 X L 0,48 P 0,50 (CM)

BRANCO/PRETO

CANE BACN

Estrutura cromada com 

assento em madeira                                          

A 0,84 X D 0,36 (CM)

MADEIRA

ANGRA BAGR

Estrutura cromada com 

assento estofado                                                

A 1,01 X L 0,48 P 0,50 (CM)

BRANCO
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MADISSON BAMD

Estrutura cromada com 

assento estofado                                                

A 1,04 X D 0,39 (CM)

BRANCO/PRETO

MÁLAGA BAMG

Estrutura pintada com 

assento estofado                                                

A 1,00 X L 0,39 X P 0,43 (CM)

BRANCO/PRETO

ROMA BARM

Estrutura pintada com 

assento estofado                                                

A 0,99 X L 0,38 X P 0,38 (CM)

BRANCO/PRETO

ZED BAZD

Estrutura cromada com 

assento estofado                                                

A 0,84 X D 0,35 (CM)

BRANCO

TOULON BATL

Estrutura cromada com 

assento em madeira ou 

estofado                                            

A 0,78 X D 0,36 (CM)

BRANCO/PRETO/ 

TABACO/MARFIM

VICENZA BAVN

Estrutura cromada com 

assento estofado                                                

A 0,73 X D 0,88 (CM)

BRANCO/PRETO

MADRI BAMD

Estrutura cromada com 

assento estofado                                                

A 0,85 X D 0,36 (CM)

BRANCO/PRETO

VENEZA BAVE

Estrutura cromada com 

assento estofado                                                

A 0,77 X D 0,37 (CM)

BRANCO/PRETO

PEQUIM BAPQ

Estrutura cromada com 

assento estofado                                                

A 0,79 X D 0,48 (CM)

BRANCO/PRETO

TOULOUSSE BATO

Estrutura cromada com 

assento estofado                                                

A 0,78 X D 0,36 (CM)

BRANCO/PRETO
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BOGOTÁ BABG

Estrutura pintada com 

assento e encosto em 

madeira pintado                                               

A 0,99 X L 0,38 X P 0,38 (CM)

BRANCO/PRETO/ MARFIM

Banquetas Baixa Ref. Descrição Cores Disp.

DIABLO BBDI

Estrutura pintada com 

assento estofado                                               

A 0,51 X D 0,38 (CM)

BRANCO

PAO BBPA

Estrutura cromada com 

assento estofado                                               

A 0,51 X D 0,35 (CM)

BRANCO

DAKAR

Banco de metal assento em 

corvim                                              

A 0,51 X L 0,53 X P 0,34 (CM)

BRANCO/PRETO/  VERMELHO

Poltronas Ref. Descrição Cores Disp.

TRÉVIA POTV

Estrutura cromada com 

assento estofado  e encosto 

em acrílico.                                            

A 0,75 X L 0,60 P 0,50 (CM)

BRANCO/PRETO/ UVA

PARIS POORS

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,77 X L 0,60 P 0,50 (CM)

BRANCO/PRETO

PARIS Acrílic.
POORS

A

Estrutura cromada com 

assento e encosto em 

acrílico.                                            

A 0,75 X L 0,60 P 0,50 (CM)

BRANCO/PRETO/ VERMELHO

IPANEMA POIP

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,80 X L 0,86 P 0,80 (CM)

BRANCO/PRETO

SAVANNAH  
POSAV

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,80 X L 0,86 P 0,80 (CM)

BRANCO/PRETO
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SAVANNAH 

Acrilic.

POAVH

A

Estrutura cromada com 

assento e encosto em acrílico                                            

A 0,84 X L 0,77 P 0,46 (CM)

BRANCO/AZUL/  VERMELHO

MANHATTAN 

Acrilic.

POAVH

A

Estrutura cromada com 

assento e encosto em acrílico                                            

A 0,84 X L 0,77 P 0,46 (CM)

BRANCO/PRETO/  VERMELHO

SÍRIA POSR

Estrutura cromada com 

assento e encosto em fibra                                           

A 0,76 X L 0,68 P 0,57 (CM)

BRANCO/  VERMELHO/  PRATA

EVASION POEV

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,85 X L 0,78 P 0,68 (CM)

LARANJA

VANCOUVER 

GIR.
POVCG

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,80 X L 0,69 P 0,55 (CM)

AZUL

SUMATRA POSUG

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,87 X L 0,63 P 0,63 (CM)

VERMELHO

PADOVA POPV

Estrutura em fibra com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,76 X L 0,50 P 0,47 (CM)

BRANCO/PRETO/ COLORIDA

CONFORT PORT

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,71 X L 0,94 P 0,50 (CM)

BRANCO/PRETO

FLIPPER POFP

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,71 X L 0,90 P 0,84 (CM)

BRANCO/PRETO
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MEDA POMD

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,75 X L 0,74 P 0,59 (CM)

BRANCO/PRETO

MARBELLA POLL

Estrutura cromada com 

assento estofado                                                

A 0,86 X L 0,83 P 0,66 (CM)

BRANCO/PRETO/ VERMELHO

VANCOUVER 

FIXA.
POVCF

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,80 X L 0,69 P 0,55 (CM)

BRANCO

NÓ PONX

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,77 X L 0,80 P 0,66 (CM)

BRANCO/PRETO/ VERMELHO

GINGER 

MARFIM.
POGG

Estrutura marfim com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,77 X L 0,74 P 0,82 (CM)

BRANCO/PRETO/ AZUL

GINGER 

CROM.
POGGC

Estrutura cromado com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,77 X L 0,74 P 0,82 (CM)

BRANCO/PRETO

TOTEM POTT
Estofado em corvim                           

A 0,75 X L0,68 X P 0,63 (CM)
BRANCO/PRETO

BERGEN PONG

Estrutura madeira com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,83 X L 0,69 P 0,84 (CM)

BRANCO/PRETO

BANGKOK POKK

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,72 X L 0,71 P 0,55 (CM)

BRANCO/PRETO
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AUSTRIA POAS

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,88 X L 0,56 P 0,55 (CM)

BRANCO

AQUARELLE POAQ

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,75 X L 0,45 P 0,70 (CM)

BRANCO

PUFF Ref. Descrição Cores Disp.

CORONET PUCT

Estrutura cromada com 

assento estofado                                                

A 0,40 X L 0,55 P 0,60 (CM)

BRANCO/PRETO

SAIGON PUSN
Estofado em corvim                         

A 0,50 X L 1,00 X P 1,00 (CM)
BRANCO/PRETO

CUBO PUFC
Estofado em corvim                          

A 0,50 X L 0,40 X P 0,40 (CM)
BRANCO

RONDO PURN
Estofado em corvim                          

A 0,50 X D 0,40 (CM)
BRANCO/PRETO

RONDO G. PURNG
Estofado em corvim                          

A 0,50 X D 1,00 (CM)
BRANCO

CRISTAL PUCL
Em acrílico                                                     

A 0,45 X D 0,35 (CM)
TRANSPARENTE

RETANGULAR PUFR
Estofado em corvim                           

A 0,45 X L 1,20 X 0,70 (CM)
BRANCO
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Sofás 2 LUG. Ref. Descrição Cores Disp.

IPANEMA 

2LUG.
SOIP

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,88 X L 1,50 P 0,81 (CM)

BRANCO/PRETO

CONFORT 

2LUG.
SORT

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,70 X L 1,55 P 0,65 (CM)

BRANCO/PRETO

FLIPPER 

2LUG.
SOFP

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,71 X L 1,60 P 0,84 (CM)

BRANCO/PRETO/ 

VERMELHO/AZUL

GINGER 

CROMADO
SOGGR

Estrutura marfim com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,83 X L 1,30 P 0,84 (CM)

BRANCO/PRETO/ AZUL

GINGER 

MARFIM
SOGG

Estrutura marfim com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,83 X L 1,30 P 0,84 (CM)

BRANCO/PRETO/ AZUL

BERGEN 

2LUG.
SOGN

Estrutura madeira com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,85 X L 1,23 P 0,81 (CM)

BRANCO/PRETO

Sofás 3 LUG. Ref. Descrição Cores Disp.

CONFORT 

3LUG.
SORT

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,83 X L 2,15 P 0,84 (CM)

BRANCO/PRETO

IPANEMA 

3LUG.
SOIP

Sofá 3 lugares com estofado 

em corvim

A 80 X L 2.18 X P 81 (CM)

BRANCO/PRETO

FLIPPER 

3LUG.
SOFP

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,71 X L 1,95 P 0,84 (CM)

BRANCO
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MORGAN 

3LUG.
SORG

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,83 X L 1,91 P 0,87 (CM)

BRANCO/PRETO

RECAMIER 

LEBLON
SORM

Estrutura cromada com 

assento e encosto estofado                                            

A 0,42 X L 1,85 P 0,80 (CM)

BRANCO/PRETO

MOSCOU BAMO

Estrutura pintada com 

assento em madeira                                                 

A 0,42 X L 1,85 P 0,80 (CM)

PRETO/MADEIRA
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