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DESCRIPCIÓ GENERAL

MMS és una taula auxiliar lleugera, petita i que es pot apilar. La seva forma i les diverses composicions 
que es poden configurar, la converteixen en una taula idònia a qualsevol lloc de la llar, ja sigui de tauleta 
de nit, de taula auxiliar o de cafè a la sala d’estar o a d’altres espais.
També és indicada com a complement per zones de restauració o hosteleria.

DIMENSIONS
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MODELS

Model únic.

MATERIALS I ACABATS

Taula formada per 4 potes de fusta massissa de roure de forma triangular, que s’uneixen a una creueta 
del mateix material.
El sobre està fabricat amb contraxapat de roure de 20 mm de gruix. Amb això s’aconsegueix la 
planimetria correcta de la peça.
L’estructura de les potes i la creueta queda 10 mm per sota del sobre, per tal de poder remuntar una taula 
amb l’altre.
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Totes les peces estan encolades entre si, assegurant un correcte assentament i una adequada posició dels 
elements.
La cola utilitzada és del grup esforç d-2 segons normativa DIN EN-204.

Posteriorment s’envernissa tota la taula amb vernís a l’aigua.
El procediment és fregat i afinat de la peça, dues capes de fons, amb un fregat entre les dues capes i una 
última capa de vernís amb base aquosa.
Amb això preservem la taula de l’acció d’agents atmosfèrics, guanyant també resistència física i química.

EMBALATGE, PES I VOLUM

Pes: 4.5 kg
Dimensions: 52x52x40 cm
Volum: 0.10 m3

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable.
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