WENTZ
MESA
BOWL

Assim como outros produtos da coleção, a mesa Bowl explora a sensação de movimento em um objeto
estático. O bowl de cerâmica parece agir sobre o fino tampo de metal, que é curvado, como se a gravidade
fizesse parte do design. Esses conceitos são exaltados pela WENTZ com a intenção de trazer para dentro dos
ambientes sensações orgânicas, explorando as barreiras entre o que é produzido pelo homem e a natureza. Não
apenas a forma é reduzida ao mínimo essencial, como ela sugere um ambiente com mais espaço livre, uma vez
que o tampo tem a profundidade mínima necessária para apoio de objetos do cotidiano, como copos, pratos
e livros. O bowl de cerâmica oferece uma solução para objetos que costumam ficar espalhados nas mesas de
centro, deixando o ambiente ainda mais limpo e leve.
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Nome: Mesa Bowl

Dimensões:

Cores:

PEQUENO (BW01)

Ano de Criação: 2017
Tipo: Mesa de Centro

L: 150cm / 159”
C: 45cm / 17,7”
A: 30cm / 11,8”
Altura do tampo: 25cm / 9,8”

Preto

Ambiente: Área Interna
GRANDE (BW02)

Materiais: Aço, Cerâmica, Cobre
Maciço

L: 180cm / 70,9”
C: 45cm / 17,7”
A: 30cm / 11,8”
Altura do tampo: 25cm / 9,8”

Descrição Técnica:
Mesa de centro com “bowl” multifuncional. Estrutura e tampo de aço com pintura eletrostática texturizada.
“Bowl” de cerâmica. O “bowl” é fixado ao tampo com um pino de cobre maciço usinado com cobertura de
verniz fosco. Pés com ponteiras plásticas para evitar contato do metal diretamente com o piso.
Obs:
A cerâmica pode apresentar variações devido ao seu processo manual de fabricação. Essas características
fazem parte da história do produto e tornam cada peça única.

Embalagem:

Peso Bruto:

VOLUME 1 (Estrutura BW01 / BW02)

VOLUME 1 (Structure BW01 / BW02)

L: 180cm / 70,9”
C: 33cm / 13”
A: 35cm/ 13,8”
+

12kg

VOLUME 2 (Bowl BW01 / BW02)

VOLUME 2 (Bowl BW01 / BW02)

L: 55cm / 21,7”
C: 55cm / 21,7”
A: 20cm / 7,9”

3kg

+
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Mesa Bowl P
BW01.01

Mesa Bowl G
BW02.01
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