
A Mesa 90° Unique é prática e seu diferencial são as 
diversas possibilidades de uso. Pode ser utilizada 
como peça única, ou em agrupamentos de duas 
ou quatro mesas voltadas ao centro, garantindo 
privacidade, ao mesmo tempo em que facilita a 
interação entre os usuários. É produzida em MDP de 
25mm com revestimento em BP e possui proteção 
antibacteriana e textura tátil. Calhas permitem 
a passagem de fi ação vertical, com sistema de 
travamento para fácil remoção, e horizontal, com 
conectores para rede e telefone, além de passa-fi o 
com tampa de arremate no tampo e na coluna. 

Dimensões

Conservação e limpeza

Garantia

• Limpar com pano macio embebido em água e detergente líquido e, em 
seguida, secar com uma fl anela. Não utilizar produtos com cera, silicone 
e solventes.

• Não utilizar objetos pontiagudos ou materiais abrasivos, como 
saponáceo, esponja de aço e esponjas abrasivas;

• Não deixar os produtos e estofados expostos a raios solares, umidade, 
maresia e chuva, pois isso pode manchar a pintura, enferrujar a peça ou 
danifi car as superfícies;

• Evitar sobrecarga, distribuir o peso uniformemente nas prateleiras e 
gavetas e não arrastar os móveis;

• Reapertar os parafusos quando houver necessidade.

Sobre o produto

*Imagens meramente ilustrativas. 

O mobiliário possui 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.
A avaliação das avarias notifi cadas podem ser feitas em um prazo de até 
30 dias.

Materiais e acabamentos

Produzidas em MDP de 25mm revestido por BP, com 
proteção antibacteriana e textura tátil.

Calhas permitem a passagem de fi ação vertical, com 
sistema de travamento para fácil remoção, e horizontal, 
com tomadas e conectores para rede e telefone, além de 
passa-fi o com tampa de arremate no tampo e na coluna.
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1400 mm 1400 mm Vista superior

Unique
Linha

Mesa 90° Unique - Pé Painel

*Outros modelos de tampo disponíveis:

L 1600 x P 1600
L 1800 x P 1800
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