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Tampo revestido em couro

‘‘Tanino é um composto orgânico
presente em muitos frutos e folhas não
maduros. De paladar amargo e adstringente,
atua como repelente para

Tampo com detalhe em couro

insetos e

predadores. Na vinicultura, os tatinos estão
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presentes nas cascas e sementes das uvas, e
são um dos fatores-chave na complexa
construção de um bom vinho e acabam por

MODELO P

MODELO M

MODELO G

Tampo com detalhe em couro

revelar, através do seu paladar, características

referência dIMENSÕES PRODUTO*** DIMENSÕES EMBALAGEM pESO lIQ.** PESO BRUTO** CUBAGEM**
produTO NA EMBALAGEM
prODUTO NA EMBALAGEM
PRODUTO INDIVIDUAL

como tipo de uva, região, maturação,
envelhecimento em barris, entre outros.

142.114.29

Em referência a tanoaria, milenar arte de
usinar e conformar madeiras para produzir
barricas, e a complexa arte da vinicultura, a

P- Ø: 400 a: 420
M- Ø: 350 A:520
G- Ø: 300 A:600

l: 430 p: 430 a: 460
l: 430 p: 430 a: 560
L:330 p:430 a:640

3 kg
3 kg
4,5 kg

4,5 kg
4,5 kg
6 kg

0,08 m³
0,10 m³
0,09 m³

linha Tanina busca traduzir a essência desse
universo em um conjunto de mesas laterais
delicadas, complexas e requintadas, assim
como os melhores vinhos. Parte de sua

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

estrutura é composta por madeiras ripadas
conectadas por um aro metálico, assim como
acontece na construção de um barril.’’

MODELO G
MODELO M
MODELO P

“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”

Informações técnicas

INFORMAÇÕES PRÁTICAS

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA
AMBIENTES INTERNOS
EVITAR EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL
EVITAR UMIDADE

GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

madeira maciça
metal
couros ou tecidos

ACABAMENTOS disponíveis
(conforme mostruário)
Disponível nas madeiras de Jequitibá,
Tauari, Freijó E LOURO SCHUSTER
inox, latÃO ou cobre
Oferecido em todas as opções de
tecidos E COUROS

MANUTENÇÃO
A LIMPEZA DEVE SER FEITA COM PANO
LEVEMENTE UMEDECIDO.
NÃO UTILIZAR CERAS SEM
ORIENTAÇÃO DA FÁBRICA.
PARA TIRAR PÓ, UTILIZE APENAS
FLANELA.

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

