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PRODUTO INDIVIDUAL
pESO lIQ.**

prODUTO NA EMBALAGEM
PESO BRUTO**

produTO NA EMBALAGEM
CUBAGEM**DIMENSÕES EMBALAGEMdIMENSÕES 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”

165.102.19

referência

l:580 p: 540  a:1030 0,32 m³

 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.

assento estofado e encosto em tela 
natural

MATERIAIS
Metal 

Tela natural Rattan

Informações técnicas

Lâmina Moldada 

ACABAMENTOS disponíveis
(CONFORME MOSTRUÁRIO)

 tela poderá acompanhar 

acabamento/tingimento da madeira ou ficar 

na cor natural, apenas com verniz

Estofado disponível em todas 

as opções de tecidos e couros  

Disponível em Jequitibá, Cinamomo, 

Tauari ou freijó 

Pés disponíveis em Inox polido, fosco, 

envelhecido ou latonado
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BANQUETA ECLIPSE BAR 
deSIGN LATTOOG  

MANUTENÇÃO

GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA 
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

EVITAR SOBRECARREGAR O MÓVEL.

PARA TIRAR PÓ, UTILIZE APENAS 
FLANELA.

A LIMPEZA DEVE SER FEITA COM PANO 
LEVEMENTE UMEDECIDO.

NÃO UTILIZAR CERAS SEM 
ORIENTAÇÃO DA FÁBRICA.

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

EVITAR UMIDADE

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA 
AMBIENTES INTERNOS

EVITAR EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL

INFORMAÇÕES PRÁTICAS

PESO MÁXIMO INDICADO: 120 KG

*** medidas em milímetros
** peso e cubagem são valores aproximados
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