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Informações técnicas

Material 
              

               

“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

Compensado multilaminado 
(base)

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.

Ø

162.114.03 Ø: 500  A: 495 L: 530 P: 530 A: 500 0,14m³ 

Criação 2012

MDF (tampo)

Produto desenvolvido para 
ambientes internos.

Evitar exposição direta ao sol.

Evitar umidade.

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

Apenas lacas

10kg 

Quando os astronautas da Apolo XI visitaram a Lua em 1969, 
deixaram um pequeno memorial, com a escultura de um homem 
em traços simples, homenageando todos os que pereceram em 
busca do sonho de viajar pelo espaço. Um bonequinho parecido 
senta na borda dessa mesinha simples de madeira que é a base e 
o teto, enquanto o metal que une essas duas peças reflete o 
espaço, como se não estivesse lá. O bonequinho nos convida a 
considerarmos a reflexão, sempre, como companheira da ação.

11,7kg

Tampo, base e bonequinho 
              

               

Aço inox (tubo central)

Tubo central
              

               

Aço inox polido ou fosco

Material embalagem

Papel seda

Plástico bolha com isomanta

Cantoneira de papelão para
proteção

Caixa de papelão ondulado
duplo

Opcional: bonequinho da base
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