
Mesa de jantar Graz

Design_Amélia Tarozzo

Informações técnicas

Material 
              

               

Material embalagem

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.

P

Madeira 

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.

Não utilizar ceras sem 
orientação da fábrica.
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L: 2000 P: 1000 A: 740 

Criação 2017

Produto desenvolvido para 
ambientes internos.

Evitar exposição direta ao sol.

Evitar umidade.

1,71m³ 

2,05m³ L: 2200 P: 1100 A: 740 

L

A

Metal

MDF 

Plástico bolha com isomanta

Caixa de papelão ondulado
duplo

Papel seda

Perfil cantoneira expandido

L: 2400 P: 1200 A: 740 

L: 2050 P: 1050 A: 790 

L: 2250 P: 1150 A: 790 

L: 2450 P: 1250 A: 790 

95 Kg 110 Kg

2,42m³ 

Chapa de Madeira

Lacas 

L: 2600 P: 1200 A: 740 L: 2650 P: 1250 A: 790 2,62m³ 

Com linhas orgânicas, leve, discreta e um marcante travamento dos pés, o projeto da mesa Graz 
buscou inovar no uso de materiais, técnicas construtivas e formas sem abrir mão da ergonomia, visual 
limpo e contemporâneo. Nos pés a madeira é tratada como elemento escultórico onde cada peça foi 
moldada e esculpida dando a sensação de que se abraçam e se fundem. O nome remete ao ilustre 
artista e decorador suíço radicado no Brasil na década de 20, que visitou o design de mobiliário 
tratando suas peças como verdadeiras obras de arte.

Metal somente em inox Polido ou 
envelhecido 

Produto disponível em todas as
opções lâminas de madeira 
(  ). menos pinnus e carvalho
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