
Móvel Bar Ladrilho

Design_Frederico Cruz

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.
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MDF (corpo e portas)

Acabamentos disponíveis
(conforme mostruário) 
              

               

Corpo

Lacas

Informações práticas:Informações práticas Outras especificações

L:1000 P: 425 A: 850 

***Medidas em milímetros.

Não utilizar ceras sem 
orientação da fábrica.

Armação de madeira

Caixa de papelão ondulado duplo

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

Metal (pés)

Acessórios  

Padrão Schuster: dobradiça 
SEM amortecimento.
(NÃO tem opcão com amortecimento)

 

Dobradiças  

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

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

L: 1050 P: 480 A: 900166.150.03 0,45m³

Criação 2012

A geometria presente nos azulejos hidráulicos, bastante 
difundidos e utilizados na arquitetura brasileira, foi a fonte de 
inspiração para a criação do Móvel Bar Ladrilho.
A peça é resultante do contínuo trabalho de pesquisa que o 
designer tem como base o uso de elementos arquitetônicos em: 
formas, texturas e proporções, no desenho de mobiliário.

Portas com fecho expulsão.  

Pés

Aço inox polido e fosco

Latão

Cobre polido

Vista interna

Lâminas de madeira
(naturais apenas em CATUABA e FREIJÓ
outras lâminas terão de ser sempre 
tingidas)

Móvel multifuncional.

42kg34kg
L:2000 P: 425 A: 850 L: 2050 P: 480 A: 900 0,88m³

L:3000 P: 425 A: 850 L: 3050 P: 480 A: 900 1,31m³
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“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”

Criação 2012
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