
Poltrona Carioca  

Design_Bernardo Figueiredo

Informações técnicas

Material 
              

               

Material embalagem

Plástico termo encolhível

Caixa de papelão ondulado 
duplo

Produto desenvolvido para 
ambientes internos.

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”

**Pesos e cubagem são valores aproximados.

Madeira maciça

Acabamento disponível
(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.

Peso máximo indicado: 120kg.

170.115.02

Madeiras

Assento e encosto somente
em couro soleta.

Evitar exposição direta ao sol.

Evitar umidade.

Criação 1963

0,44m³L:600 P:780 A:820 L: 630 P: 810 A: 870 7kg 11kg 

P L

   Em estrutura de madeira maciça, e travada apenas com pinos de madeira e 
contra pinos de segurança. O assento e encosto são em couro tipo soleta 
natural. A peça foi criada com o desafio de ser montada e apresentada ao 
público d eum programa chamado 10 minutos de fama, da extinta TV Rio. A 
mágica estava no em montá-la no tempo estabelecido diante das câmeras. 
Colaborador na loja Oca, de Sergio Rodrigues, Bernardo Figueiredo fundou 
nos anos 60 a loja Chica da Silva no Rio de Janeiro e desenhou mobiliário para 
os palácios de Brasilia. Desenvolveu também, nessa época, móveis 
“pensados” para a escala dos novos espaços, cada vez menores, adequando 
o mobiliário à arquitetura. O truque para montar a cadeira é simples: 
desenvolvido um sistemade pinose encaixes e numeradas todas as peças, 
voilá!

Couro soleta 35
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