
Banco Eldorado

Design_Fetiche

“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”

 Ø: 330  A: 450 

**Pesos e cubagem são valores aproximados.

*Os bancos são embaladas separadamente.

A

Ø

Peso Liq.** Cubagem**Referência Dimensões embalagem*
(produto individual) (produto na embalagem)

Dimensões produto*** Peso Bruto**
(produto na embalagem)

***Medidas em milímetros.

 L: 350 P: 350 A: 480 171.102.02 4kg 0,06m³ 

Criação 2012

El Dorado: Antiga lenda. Cidade cujas construções seriam todas feitas 
de ouro e cujos tesouros existiriam em quantidades inimagináveis.
Floresta Arquitetônica: Arquitetura pré-colombiana em meio à floresta, 
sua principal fonte de inspiração. Impressionante, rebuscada, 
impossível. O enlace dos pés torneados em madeira maciça evocam 
os galhos e troncos das florestas que permeiam as grandes 
construções destes povos, a madeira natural estreita ainda mais esta 
comrrelação. Os bancos recebem ornamentos dourados que surgem 
como surpresas trazidas da lenda de El Dorado. Detalhes que 
destacam e fecham o conceito criado com base nas civilizações que 
ostentavam sua riqueza espiritual com muitos artefatos de ouro.

Medalhões

5,6kg 

Informações técnicas

Produto desenvolvido para 
ambientes internos.

Evitar exposição direta ao sol.

Evitar umidade.

Manutenção

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.

Informações práticas:Informações práticas Outras especificações

Não utilizar ceras sem 
orientação da fábrica.

Peso máximo indicado: 120kg.

Os medalhões devem ser 
polidos frequentemente
com polidor para metais
dourados. 

Material 
              

               

Material embalagem

Plástico bolha

Caixa de papelão ondulado duplo

Madeira maciça (pés e assento)

Acabamentos disponíveis
(conforme mostruário) 
              

               
Madeiras (menos pinnus)

Lacas

Aço inox (polido ou fosco) 

Latão 

Medalhões

Papel seda

Cobre polido

Compensado multilaminado (assento)

(apenas quando acabamento Catuaba)


