
Cadeira Bourbon

Design_Volanti

Informações técnicas

Material 
              

               

Produto desenvolvido para 
ambientes internos.

Evitar exposição direta ao sol.

Evitar umidade.

Manutenção

A limpeza deve ser feita 
com pano levemente 
umedecido.

Para tirar pó, utilize 
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”

L: 470 P: 550 A: 840

**Pesos e cubagem são valores aproximados.

P

Madeira maciça

Acabamentos disponíveis
(conforme mostruário) 
              

               
Disponível nas madeiras de
Cumaru, Jequitibá, Lyptus, 
Muiracatiara e Louro Schuster

Informações práticas:Informações práticas Outras especificações

Peso Liq.** Cubagem**Referência Dimensões embalagem*
(produto na embalagem)

Dimensões produto*** Peso Bruto**

***Medidas em milímetros.

Não utilizar ceras sem 
orientação da fábrica.

Peso máximo indicado: 120kg.

Assento estofado

L: 500 P: 580 A: 880 0,25m³ 

Lançamento 2019

(produto na embalagem)(produto individual)

Compensado

As estruturas arquitetônicas com seus balanços e vãos livres sempre nos impressionou. 
É possível ver esse tipo de solução em mesas, bancos, estantes mas em cadeiras 
sentíamos que faltava esse vínculo e nos inspiramos especialmente em Oscar 
Niemeyer, em Brasília com seus pilares e lajes que nos deixam perplexos. Inspirada nas 
estruturas desse inesquecível arquiteto a cadeira foi desenvolvida. Toda confeccionada 
em madeira a peça invoca um desenho modernista, como as peças de Joaquim Tenreiro 
e Sergio Rodrigues. A cadeira traz consigo, no assento, uma estrutura em balanço, 
diferente do que estamos acostumados a ver nesse tipo de mobiliário.
O encosto foi modelado a partir da curvatura das costas de um dos designers, ajustando 
a ergonomia para um encaixe quase perfeito. O resultado foi uma peça com uma 
ergonomia exemplar e encaixem cuidadosamente detalhados.

Assento disponível em todas 
as opções de tecidos.  Material embalagem

Plástico termo encolhível

Caixa de papelão ondulado
duplo

Perfil cantoneira expandido

A

L

142.106.63 8,1 kg 10,4 kg


	1: Português

