
l: 660 p: 750 a: 850

madeira maciça

assento E ENCOSTO estofado

Informações técnicas

MATERIAIS

(conforme mostruário)

em todas as opções de tecidos e 

couros

Disponível nas madeiras de 

Cinamomo, freijó, Jequitibá, Tauari, 

lyptus ou Muiracatiara 

metal

ACABAMENTOS disponíveis

inox/ latão

Assento e Encosto disponível

pESO lIQ.**
PRODUTO INDIVIDUAL

PESO BRUTO**
prODUTO NA EMBALAGEM

CUBAGEM**
produTO NA EMBALAGEM

DIMENSÕES EMBALAGEM *dIMENSÕES 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”

142.115.13

referência

l: 690 p: 730 a: 800 13 kg 15 kg 0,4 m³

 No contexto pampeano, o alambrado 

representa divisa, posse e conquista e é 

imortalizado em versos de poesia, música e 

outras vertentes artísticas locais como um 

componente da cultura material gaúcha. A 

poltrona La Pampa busca em seu desenho 

referências aos alambrados, sendo formada 

por barras metálicas cilíndricas paralelas, em 

uma estrutura combinada de madeira e metal. 

 La Pampa é  uma referência ao pampa 

gaúcho e aos alambrados (do espanhol: cerca 

de arame), estruturas utilizadas para criação 

de gado na região que compreende o norte da 

Argentina, Uruguai e o sul do Brasil. Essas 

estruturas são utilizadas até hoje, e são 

compostas basicamente por estacas de 

madeira e arames dispostos paralelamente. A 

região é o cenário originário de toda a cultura 

gaúcha, onde cruzam-se as castas espanhola, 

indígena e portuguesa, tendo sido palco de 

muitas batalhas e conquistas. Neste local, 

através dos anos, formatou-se uma identidade 

cultural própria com base em folclore e 

tradições riquíssimas. 
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poltrona la pampa
deSIGN henrique schreiber 

EVITAR ARRASTAR O MÓVEL, 
LEVANTAR COM CUIDADO.

EVITAR SOBRECARREGAR O MÓVEL.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES
GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA 
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

PARA TIRAR PÓ, UTILIZE APENAS 
FLANELA.

MANUTENÇÃO
A LIMPEZA DEVE SER FEITA COM PANO 
LEVEMENTE UMEDECIDO.

NÃO UTILIZAR CERAS SEM 
ORIENTAÇÃO DA FÁBRICA.

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA 
AMBIENTES INTERNOS

EVITAR EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL

EVITAR UMIDADE

PESO MÁXIMO INDICADO: 120 KG

INFORMAÇÕES PRÁTICAS

*** medidas em milímetros
* as poltronas são embaladas separadamente

** peso e cubagem são valores aproximados
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