
Buffet Josephine

Design_Amélia Tarozzo

Informações técnicas

Material 
              

               

Material embalagem

Plástico bolha com isomanta

Papel seda

Perfil cantoneira expandido

Produto desenvolvido para 
ambientes internos.

Evitar exposição direta ao sol.

Evitar umidade.

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.

MDF (corpo e portas)

Acabamentos disponíveis
(conforme mostruário) 
              

               

Madeiras, aexceto pinnus e catuab

Lacas /couros 9/11 linhas (puxadores)

Informações práticas:Informações práticas Outras especificações

L: 2000 P: 550 A: 900 

L: 2200 P: 550 A: 900 

L: 2400 P: 550 A: 900 

***Medidas em milímetros.

Não utilizar ceras sem 
orientação da fábrica.

Armação de madeira

Caixa de papelão ondulado duplo

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

Madeira maciça (pés e molduras)

Acessórios  

Padrão Schuster: dobradiça 
SEM amortecimento.

 

Dobradiças  

Padrão Schuster: trilho quadro (oculto) 
extração total COM amortecimento.

Corrediças  

L: 2060 P: 600 A: 950 

L: 2260 P: 600 A: 950 

L: 2460 P: 600 A: 950 

109.113.03

1,28 m³

1,17 m³

1,39 m³

Criação 2017

Compensado (prateleiras)

L: 2600 P: 550 A: 900 L: 2660 P: 600 A: 950 1,51m³

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

Dimensões produto*** Peso Bruto**
(produto na embalagem)Portas

Qtd.
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Couro (puxadores e divisor de 
talheres)

Este bufffet possui 02 portas de abrir, 
01 porta basculante e 03 gavetas.

PortaPorta Porta

Gaveta Gaveta Gaveta

Disponível em 02 opções, conforme tabela: 
- Versão com divisor de talheres duplo e porta xícara;
- Versão sem divisor de talheres duplo e sem porta 
xícaras.

Teve como inspiração o movimento art nouveau. Linhas orgânicas e femininas, 
curvas e sobreposição, mistura de materiais naturais; o couro e a madeira. A 
designer buscou traduzir com detalhes discretos porem expressivos a essência 
daquele movimento que prezava pela riqueza de detalhes e neste caso, dando 
forte importância à funcionalidade na parte interior do móvel com nichos para 
talheres, ganchos para xícaras e prateleiras para louças. 



The raw materials used by Schuster are from natural origin. Veins, tones and textures are particular to each element extracted
from nature. The variation between them is what characterizes its natural authenticity.

Josephine CREDENZA
by amélia tarozzo

materials finishes

solid wood (Legs and frame) 
MDF (Body and doors)
plywood (shelf)
Leather (handles  and cutlery divider)

wood 
all solid wood options, except pinnus and catuaba

*weight and volume are approximate values
*dimensions in milimeters

Depth

Lenght

DoorDoor Door

Drawer Drawer Drawer

HE
IG

hTL: 2000 D: 550 H: 900

L: 2200 D: 550 H: 900 

L: 2400 D: 550 H: 900 

L: 2060 D: 600 A: 950 

L: 2260 D: 600 H: 950 

L: 2460 D: 600 H: 950 

L: 2600 D: 550 H: 900 L: 2660 D: 600 H: 950 

03 

03 

03 

03 

1,17m³

1,28m³

1,39m³

1,51m³

Lacquers / leather 9/11 lines ( handles) 
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