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No interior deste documento encontra:

A cozinha que sempre quis a preço Low- Cost

Um roupeiro com espaço para malas de viagem

E muitos outros produtos que temos para lhe oferecer

Quem é a Messias Jorge Amado Lda

A MJA Lda com mais de 20 anos de existência, é uma empresa especializada na produção e comercialização de Mobiliário de Cozinha, Casa de Banho e 

Roupeiros, feito à medida das necessidades de cada cliente. Somos tambem distribuidores de algumas marcas.

A MJA é hoje em dia formada por profissionais altamente capacitados, experientes e vocacionados para desenvolver as ideias dos nossos clientes tendo sempre 

em conta a qualidade, o design, e a funcionalidade.

Procuramos estar no topo da vanguarda e reeconhecer as tendências do mercado para assim satisfazer cada vez melhor o nosso cliente.



O suplemento com as cores possiveis para a sua Cozinha.

O suplemento com as cores possiveis para o seu Roupeiro.

O suplemento com os Eletrodomesticos para equipar a Cozinha. 

Veja ainda …



Cozinhas



Gosta de misturar materiais de cores diferentes e assim obter efeitos surpreendentes?

Uma cozinha inteiramente equipada com um único tipo de material não a satisfaz? 

Pois nós temos a solução para si.

E conte sempre com o apoio e conselho avisado dos nossos técnicos.

Aqui tudo é permitido e o limite é a sua imaginação

Uma Cozinha, uma experiencia!

Dê asas à sua criatividade e aos vários tipos de materiais. Construa uma cozinha à medida dos 

seus desejos. Dê a cada material a função que entender mais adequada.



Roupeiros



Um roupeiro onde cabe tudo!

Está farta daquele roupeiro velho que esta lá em casa? 

A Messias Jorge Amado Lda tem ao seu dispor a solução para este problema. 

Privigilia-mos a Ergonomia, oferecendo-a como tecnica para a prevenção de males ao ser humano e seu conforto.

Quem procura arumação e simplicidade tem nos roupeiros de abrir a melhor solução.

Praticos não roubam espaço aos interiores.

Uma Porta leve, estavel e com acabamento em verniz 



A Messias Jorge Amado Lda é distribuidora de Chão flutuante das Marcas

Uma Porta leve, estavel e com acabamento em verniz 

Chão Flutuante

Portas Interiores
Portas fabricadas com orla em madeira maciça, 



Mod 312 Mod 312- 1V Mod 313 Mod 313- 1V

Modelos mais vendidos



Todas as cores disponiveis em painel Liso. Medidas de Vão Livre (mm)

800 x 2000 / 2100

900 x 2000 / 2100

Portas de Segurança/ Corta Fogo

Para garantir uma maior e melhor segurança em cada espaço, a estrutura das portas é fortalecida, especialmente, na zona da fechadura, dobradiças e pontos de 

fecho fixos.

Possui dobradiças em aço, reguláveis e um corta-vento automático aplicado na zona inferior da porta impedindo a passagem de luz, poeiras e correntes de ar
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1501

1502

Puxadores Porta Interior
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