
Com suas linhas simples e 
ousadia na forma a cadeira 
Nina é uma clara 
declaração de amor ao 
modernismo brasileiro. 
Conforto e estética não 
foram esquecidos na cadeira 
de peças finas e retas, 
pensadas para um melhor 
aproveitamento da matéria 
prima mais nobre, a madeira. 
Nina leva a identidade do 
mobiliário brasileiro como 
ponto de partida.

l: 500 p: 610 a: 885

tela ( tela poderá acompanhar 

acabamento/tingimento da madeira 

ou ficar na cor natural, apenas com 

verniz)

(conforme mostruário)

madeiras (jequitibá, tauari, lyptus, 

muiracatiara, cinamomo, teca, Freijó 

e louro Schuster)

Todas as opções de tecidos e couros

Informações técnicas

Assento estofado, encosto em tela 
natural

compensado flexível

Tela natural

madeira

MATERIAIS

espuma / Couro ou tecido

ACABAMENTOS disponíveis

pESO lIQ.**
PRODUTO INDIVIDUAL

PESO BRUTO**
prODUTO NA EMBALAGEM produTO NA EMBALAGEM

CUBAGEM**DIMENSÕES EMBALAGEM *dIMENSÕES PRODUTO***

“Trabalhamos com matérias-primas de origem natural. Sendo fiéis a conceitos de sustentabilidade, utilização
 de materiais alternativos e conservação das reservas naturais. Os veios, tons e texturas são particulares de cada 
 elemento extraído da natureza. A variação apresentada entre eles é o que caracteriza sua autenticidade natural. 

Tornando este único, como uma impressão digital”

142.106.39

referência

l: 550 p: 660 a: 935 5,4 kg 0,34 m³
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Cadeira nina
design SÉRGIO STARK 

MANUTENÇÃO

NÃO UTILIZAR CERAS SEM 
ORIENTAÇÃO DA FÁBRICA.

A LIMPEZA DEVE SER FEITA COM PANO 
LEVEMENTE UMEDECIDO.

PARA TIRAR PÓ, UTILIZE APENAS 
FLANELA.

MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
EVITAR ARRASTAR O MÓVEL, 
LEVANTAR COM CUIDADO.

EVITAR SOBRECARREGAR O MÓVEL.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES
GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA 
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

EVITAR EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL

PESO MÁXIMO INDICADO: 120 KG

INFORMAÇÕES PRÁTICAS

EVITAR UMIDADE

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA 
AMBIENTES INTERNOS

* as poltronas são embaladas separadamente
*** medidas em milímetros
** peso e cubagem são valores aproximados
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