
Cadeira Eclipse

Design_Lattoog

Informações técnicas

Material 
              

               

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.

“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”

**Pesos e cubagem são valores aproximados.

*As poltronas são embaladas separadamente.
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Acabamentos disponíveis
(conforme mostruário) 
              

               

Informações práticas: Outras especificações

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

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

***Medidas em milímetros.

Não utilizar ceras sem 
orientação da fábrica.

Assento estofado e encosto em tela.  

L: 600 P: 600 A: 860 142.106.12 0,30m³ 

Tela natural Rattan

Criação 2017

Disponível nas madeiras Jequitiba, 
 Catuabá e Tauari.
(nessa opção a tela poderá acompanhar
acabamento/tingimento da madeira ou ficar
na cor natural, apenas com verniz)

A estrutura de madeira maciça desta cadeira define duas formas elípticas 
similares que correspondem ao assento e encosto. Acreditamos ter atingido 
uma geometria simples e iconográfica combinada com ótima ergonomia. 
Uma peça que deriva da Poltrona E2, que utiliza uma concepção formal 
similar. A estratégia de articulação de formas geométrica simples define uma 
das linhas de pensamento dos designers da Lattoog ao projetar.

Lâmina Moldada 

L: 560 P: 570 A: 835 
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Pés disponíveis em Inox polido, 
escovado, envelhecido e laqueado.

Estofado disponível em todas 
as opções de tecidos e couros.  

Informações práticas

Produto desenvolvido para 
ambientes internos.

Evitar exposição direta ao sol.

Evitar umidade.

Peso máximo indicado: 120kg.

Cantoneira de papelão para proteção

Material embalagem

Plástico bolha com isomanta

Caixa de papelão ondulado duplo

Perfil cantoneira expandido


	1: Português

