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Informações técnicas

Material 
              

               

Material embalagem

Produto desenvolvido para 
ambientes internos.

“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.

A

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.

Manutenção

A limpeza deve 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.

Não utilizar ceras sem 
orientação da fábrica.

Madeira padrão maciço

Lacas

L: 900 P: 430 A: 470

Plástico bolha com isomanta

Cantoneira  de papelão para 
proteção

Caixa de papelão ondulado
duplo

Armação de madeira

Evitar exposição direta ao sol.

Evitar umidade.

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

MDF

Madeira maciça

Latão Polido 

*Módulos são embalados separadamente.
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Modelo invisivel 

 

Dobradiças  

Puxadores  

Fecho expulsão 

 

Acessórios  
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Caixa (ver opção)

Caixa opção 02

Prateleiras

Coluna

Metal com
100mm de 
regulagem

caixa 01

L: 900 P: 320 A: 85

L: 35 P: 140 A:    

caixa 02

Prateleiras

Colunas

Vista interna Vista interna

Prat. Prat.

Direção abertura 
porta

Direção abertura 
porta

L: 900 P: 430 A: 470

-Sugestão de composição: 
Conforme foto acima .(foto B)
-Acabamento interno das caixas
em laca texturizada na cor branca, 
H155 ou F100.
- Outras cores somente sob consulta.

Coluna

2500
2800até

Importante: sempre que efetuar um
pedido informar a altura do pé direito, 
pois a coluna sempre será fornecida 
100mm menor que o pé direito.

A estante foi criada para atender à solicitação de familiares 
e amigos que sentiam a necessidade de uma peça para 
atendê-los. Nos registros fotográficos, existem algumas 
variações dela, fáceis de perceber que o designer estava 
procurando, além das soluções personalizadas para cada 
um, a forma mais eficiente de execução. A peça reeditada 
foi a que ele executou para ter em sua residência.

Caixa 

Prateleiras

Caixa opção 01

Foto A

Foto B
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