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Informações técnicas
assento estofado

MATERIAIS

ACABAMENTOS disponíveis

Freijó, Jequitibá, Tauari, lyptus, 

muiracatiara

madeira maciça

Assento  disponível em todas as 

opções de tecidos

(conforme mostruário)

pESO lIQ.**
PRODUTO INDIVIDUAL

PESO BRUTO**
prODUTO NA EMBALAGEM

CUBAGEM**
produTO NA EMBALAGEM

DIMENSÕES EMBALAGEM *dIMENSÕES PRODUTO***

“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”

165.150.83

referência

l: 652 p: 582 a: 440 10,1 kg  0,0 m³

Pufe Ninho nasce como 
complemento à Poltrona Ninho, 
lançada em 2011. Durante a 
concepção da Poltrona Ninho, foi 
levada em conta a referência a 
um ninho de pássaro – uma forma 
aconchegante que abraça e 
protege. Mais uma mímese 
interpretativa da natureza dos 
designers da Lattoog.No pufe 
Ninho a mesma referência 
conceitual e estrutura tectônica 
da Poltrona Ninho é levada 
adiante. O resultado é uma peça 
que, além de complementar muito 
bem ergonomicamente e 
esteticamente a Poltrona 
funcionado como uma peseira, 
ganha sua autonomia no uso como 
pufe, totalmente independente da 
Poltrona.
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pufe ninho maciço
deSIGN lattoog 

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES
GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA 
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE

PARA TIRAR PÓ, UTILIZE APENAS 
FLANELA.

EVITAR ARRASTAR O MÓVEL, 
LEVANTAR COM CUIDADO.

EVITAR SOBRECARREGAR O MÓVEL.

NÃO UTILIZAR CERAS SEM 
ORIENTAÇÃO DA FÁBRICA.

A LIMPEZA DEVE SER FEITA COM PANO 
LEVEMENTE UMEDECIDO.

MANUTENÇÃO
PESO MÁXIMO INDICADO: 120 KG

PRODUTO DESENVOLVIDO PARA 
AMBIENTES INTERNOS

EVITAR UMIDADE

INFORMAÇÕES PRÁTICAS

EVITAR EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL

** peso e cubagem são valores aproximados

* as poltronas são embaladas separadamente
*** medidas em milímetros
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