
Banco Cavalete

Design_Em2

Informações técnicas

Material 
              

               

Material embalagem

Produto desenvolvido para 
ambientes internos.

Evitar exposição direta ao sol.

Evitar umidade.

“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”

L: 1400 P: 420 A: 490 

**Pesos e cubagem são valores aproximados.
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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.

154.102.31

Criação 2015

L: 1430 P: 450 A: 520 0,33m³ 

Plástico bolha com isomanta

Caixa de papelão ondulado 
duplo

Madeira maciça (pés) 

Madeiras
              

               

Inspirados pelo trabalho de Celso Martinez Carrera e sua cama patente, 
que foi um divisor de águas na história do mobiliário brasileiro, 
desenvolvemos esse banco. Com visual leve, pés delicados e detalhes 
imponentes, o banco possui assento com os lugares marcados que 
trazem diferencial e funcionalidade à peça. Seus pés funcionam também 
como apoio de braço e a sutil escavação do mesmo alivia o perfil da 
madeira. Para complementar a estética, trazer estabilidade e a 
resistência necessária, a trava sob o assento foi pensada em metal 
fininho e delicado.
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Metais (detalhes)  

Inox /Latão
              

               

Opcional: assento estofado 

L: 1600 P: 420 A: 490 L: 1630 P: 450 A: 520 0,38m³ 22kg16,3kg

L: 1800 P: 420 A: 490 L: 1830 P: 450 A: 520 0,42m³ 

L: 2000 P: 420 A: 490 L: 2030 P: 450 A: 520 0,44m³ 

Detalhe banco 1400


	1: Aparador

