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Um apoio para ocasiões e interpretações diversas. Seu formato 
singular e intuitivo revela facilmente suas funções e possibilidades. 
Pode ser uma mesa lateral, um mini bar, um criado ou mesmo um 
apoio para um jantar. Forma e função são paralelas nesse objeto.



ESPECIFICAÇÕES

carvalho 
natural

carvalho
envelhecido loro freijó nogueira

cor 01 whisky 
cor 02 cor 102 nogueira nude red blue canyon frost loro preto albanizado ebanizado brown

imbuia mel 
cor 03 imbuia

imbuia 
negra

 cor 04

LÂMINAS NATURAIS | CLASSE 01

vengue 
natural

carbono 
liso

carbono 
maquinado

brown 
gradiente 

maquinado

brown
maquinado lavado liso light griss griss 

maquinado fendi loro preto

LÂMINAS NATURAIS | CLASSE 02

TINGIMENTO EM LÂMINAS (SOMENTE LÂMINAS DE CARVALHO)

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS PARA O TAMPO

MÁRMORES E QUARTZITOS | CLASSE 01

MÁRMORES E QUARTZITOS | CLASSE 02

vogue branco rosa

carrara nero 
marquina emperador iron red verde alpi victoria 

falls
green 

bamboo
travertino 
titanium gris armani

- Tampo plano em mármore, MDF laminado ou pintado ou com moldura em madeira e centro laminado;

- Opção de meio tampo côncavo em madeira e meio plano em mármore ou meio tampo plano em madeira maciça;

- Haste e base em carbono pintado ou latão;

- União entre a base e haste: quando ambos em latão natural, será em soft old gold 44; quando em latão envelhecido ou escurecido, será em preto

texturizado; quando ambos pintados, seguirá a cor da base;

- Pegador de madeira: quando em tons escuros, será em madeira de nogueira; quando em tons claros, será em madeira de carvalho ou tauri;

- Rodas seguem a cor da base.



TINGIMENTOS | CLASSE 01 (SOMENTE EM TAUARI)

frost nude canyon griss cor 01 whisky 
cor 02 cor 102 nogueira red blue

TINGIMENTOS | CLASSE 02 (SOMENTE EM TAUARI)

albanizado imbuia mel 
cor 03 imbuia brown

imbuia 
negra 
cor 04

loro preto carbono ebanizado blue navy

ESPECIFICAÇÕES

MADEIRA MACIÇA NATURAL

nogueiraash carvalho faia

LATÃO

natural escurecido envelhecido

ACABAMENTOS DISPONÍVEIS PARA A HASTE E BASE

PINTURA | LACAS PADRÃO SOLLOS | BRILHO OU FOSCO

branco branco 
goffrato carbono coral clay grey iced pink marrom nude nude 

gradiente
nude 

pátima preto preto 
goffrato

turquesa verde 02

PINTURAS ESPECIAIS

champagne fake steel fake 
bronze

SOFT

cereja 118 gelo 61 grafite 27 old gold 
44 pérola 68 silver 43

GANE

efeito 
cortem

gane fl 
123 gane lp 903 gane ox 

819 ônix ouro rosa



DIMENSÕES (LxPxA)

ø 60 | ø 70 x  60 | 70 cm 
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 | 
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Ø 60 | 70



DIMENSÕES (LxPxA)

ø 60 | ø 70 x 50 | 60 | 70 cm 

50
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Ø 60 | 70



DIMENSÕES (LxPxA)

ø 60 x 60 | 70 cm

60

Ø 60 | 70


