
Informações técnicas

Material 
              

               

Material embalagem

Plástico bolha com isomanta

Papel seda

Perfil cantoneira expandido

Produto desenvolvido para 
ambientes internos.

Evitar exposição direta ao sol.

Evitar umidade.

Manutenção

A limpeza deverá ser feita 
com pano levemente 
umedecido.

Para tirar pó, utilizar 
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.

Madeira maciça

Acabamentos disponíveis
(conforme mostruário) 
              

               
Lacas

Informações práticas:Informações práticas Outras especificações

***Medidas em milímetros.

Não utilizar ceras sem 
orientação da fábrica.

Chapa de madeira

Caixa de papelão ondulado duplo

Evitar largar objetos que 
ofereçam risco a delicada 
superfície do móvel, especialmente
se for laqueado.

MDF

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

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

Metal (pés)

Ø: 570 A: 378139.112.34 L: 600 P: 600 A: 410 0,14m³

Estrutura em Inox Polido, 
Fosco ou Pintado

Mesa de Centro e Mesa Lateral Camafeu
poderão ser adquirida em conjunto 
conforme tabela.

Ø: 670 A: 378 L: 700 P: 730 A: 410 0,21m³

Lâmina de Madeiras 

04 kg 06 kg

Sugestão de uso

Tampo podera ser pintado 
em inox envelhecido

Mesa de Centro Camafeu Redonda

Design_Rejane Carvalho Leite

Criação 2017

O Camafeu surgiu por volta do ano 300 a.C e encantou a humanidade por muitos séculos. A linha Camafeu, da era 
Contemporânea, faz alusão aos antigos e preciosos Camafeus ao longo da História. Composta por poltrona, cadeira 
e mesa de cento traz nos detalhes a maestria do fazer a mão. 
Duas mesas que se justapõem: uma de forma oblonga e outra, redonda sobreposta. Ambas seguem a mesma 
linguagem das tipologias anteriores, ou seja, lembram as camadas trabalhadas de um Camafeu. Na mesa maior o 
destaque fica por conta do movimento inusitado da borda enquanto que a redonda possui rodízio em latão 
envelhecido conferindo praticidade e elegância a peça.
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