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O ponto de partida para o desenho deste
vaso em vidro, metal e madeira, foi o re-pensar
da linha de luminárias Kremilin e Moscou

P

executadas com cúpulas de vidro soprado e
fazer com que a linha de inspiração russa
ganhasse mais um item de personalidade forte
à sua coleção. Stek é uma simplificação da
palavra Russa ‘Steklo’, que significa vidro – o
material predominante deste vaso.

referência dIMENSÕES PRODUTO*** DIMENSÕES EMBALAGEM pESO lIQ.** PESO BRUTO** CUBAGEM**
produTO NA EMBALAGEM
prODUTO NA EMBALAGEM
PRODUTO INDIVIDUAL
165.150.67

l: 211 p: 211 a: 465

l: 530 p: 530 a: 262

7,1 kg

12,3 kg

0,07 m³

** peso e cubagem são valores aproximados
*** medidas em milímetros
* DISPONIBILIDADE CONFORME ESTOQUE

IMATERIAIS

INFORMAÇÕES PRÁTICAS

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

madeira MACIÇA
METAL
VIDRO SOPRADO
LâMPADA DE FILAMENTO ÂMBAR BIVOLT
CABO BIPOLAR POLIESTER OU COM
REVESTIMENTO DE ALGODÃO (MARROM ou

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA
AMBIENTES INTERNOS
EVITAR EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL
EVITAR UMIDADE

GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

branco com preto)

ACABAMENTOS disponíveis
disponível nas madeiras de jequitibá,
muiracatiara, tauari e cinamomo
inox/ latão
vidro âmbar, cristal ou fumê

“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”

comprimento fio
Um metro e 50 centímetros
a partir da base
fiação: amarela*, vermelha*,
marrom, branca ou preta com
branca
interruptor/ plugue: branco ou
preto

MANUTENÇÃO
A LIMPEZA DEVE SER FEITA COM PANO
LEVEMENTE UMEDECIDO.
NÃO UTILIZAR CERAS SEM
ORIENTAÇÃO DA FÁBRICA.
PARA TIRAR PÓ, UTILIZE APENAS
FLANELA.

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

