
Mesa de centro Nie

Design_Fernanda Brunoro

Informações técnicas

Material 
              

               

Material embalagem

Plástico bolha com isomanta

Cantoneira de papelão para
proteção

Armação de madeira

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.

“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.

Acabamentos disponíveis
(conforme mostruário) 
              

               

Informações práticas: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.

Caixa de papelão ondulado duplo

Lacas

163.112.11

Criação 2015

Compensado multilaminado
moldado 

Lâminas de madeiras

Soma-se os módulos
de composição do 
pedido mais especificações  
Largura + 30mm 
Profundidade +30mm 
Altura + 50mm 

L: 280 P: 850 A: 380 

Aço Corten

Aço corten envelhecido

L: 220 P: 850 A: 320

L: 1000 P: 850 A: 320 

L: 1200 P: 850 A: 320 

Lateral e
m

metal

A vanguarda modernista somada a beleza das curvas sinuosas da natureza e da arquitetura 
brasileira foi rica fonte de inspiração para este mobiliário. Mesa de centro formada pela união de 
curvadas conchas de madeira, conferindo um efeito de leveza e de brasilidade ao produto. Esta 
também pode ser concebida com uma das conchas em chapa de aço corten, promovendo grande 
sofisticação estética.

Mesa não pode alterar na 
profundidade

‘U’ central
Permite variação na
largura
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madeira

Lateral em 
metal
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oL: 1400 P: 850 A: 320 {
Peças que
permitem 
variação
na largura

Calcula-se 
sobre a 
embalagem 
final do produto
resultado do 
pedido.  

Detalhe em latão

Latão
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