WENTZ
VASO
SOLO

O vaso Solo propõe uma forma delicada e pouco convencional de trazer a natureza para dentro de casa. O tubo
fino de metal suporta uma folha ou flor, mimetizando a continuação dos talos. O detalhe na curva é inspirado
no trabalho artesanal feito com cana e bambu, que traz uma sensação de flexibilidade e naturalidade para o tubo
rígido. Assim como explorado em outros produtos da coleção, a referência às técnicas primitivas de construção
e a elementos da própria natureza é a forma que buscamos para criação de espaços mais leves, silenciosos e
com menos contrastes entre o interior e o exterior. O vaso Solo se apoia no piso e é fixado à parede através de
um suporte, do qual pode ser retirado facilmente para manutenção da água. O produto está disponível em cobre
maciço ou alumínio anodizado. A versão em alumínio pode também ser usada em áreas externas.

www.wentz.design

100 / 39,4”

16 / 6,3”

2 / 0,8”

Nome: Vaso Solo

Materiais: Alumínio/Cobre Maciço

Ano de Criação: 2017

Dimensões:
L: 2cm / 0,8”
C: 16cm / 6,3”
A: 100cm / 39,4”

Tipo: Vaso

Cores:
Black Aluminum
Cobre

Ambiente:
BLACK ALUMINUM (SL01.01)

Área Interna e Externa
COBRE (SL01.12)

Área Interna

Descrição Técnica:
Vaso solitário fixado com suporte de parede e apoiado sobre o piso. Tubo de alumínio escovado anodizado ou
cobre maciço escovado com verniz fosco. Suporte de parede em alumínio usinado, encaixado na ponta superior
do tubo. Tampão de borracha inserido no meio do tubo para vedação. Ponteira recuada de borracha inserida na
parte inferior do tubo para proteção do vaso no contato com o piso.

Obs:
O vaso pode ser desencaixado facilmente do seu suporte para troca da água.

Embalagem:
W: 105cm / 41,3”
D: 21cm / 8,3”
H: 3cm / 1,2”

Peso Bruto:
BLACK ALUMINUM

1,2kg
COBRE

1,8kg
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Vaso Solo — Black Aluminum
SL01.01

Vaso Solo — Cobre
SL01.12
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