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DESCRIPCIÓ GENERAL

El caràcter formal d’aquesta butaca la fa especialment adequada per a àmbits d’hosteleria, recepció o 
sales  d’estar i zones de lectura a biblioteques o altres espais de caràcter singular. És una butaca especial-
ment càlida i natural, ideal per decorar interiors de la llar.

L’any 1934, l’arquitecte Josep Torres Clavé va dissenyar aquesta butaca per moblar el Pavelló de la Repú-
blica Española a l’Exposició internacional de París del 1937, al costat d’obres com el Guernica de Pablo 
Picasso i altres d’Alexander Calder o Joan Miró.
Torres Clavé va ser un arquitecte revolucionari dins dels moviments avantguardistes arquitectònics a l’Es-
panya dels anys 30. La butaca s’inspira en els “cadirats” tradicionals eivissencs. 
Forma part de la col·lecció permanent del Museu del Disseny de Barcelona des de 1994, i és una peça em-
blemàtica i icònica que Mobles 114 continua fabricant des de la reedició l’any 1987.
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MODELS

Model únic.

MATERIALS I ACABATS

La producció d’aquesta butaca és artesanal.
Butaca formada per una estructura de fusta massissa de roure, envernissada amb vernís de base aquosa, 
sense colorar per tal de conservar el color natural de la fusta. El procediment és fregat i afinat, dues capes 
de fons amb un fregat entre les dues capes i una darrera capa de vernís al aigua. Amb això preservem la 
butaca de l’acció d’agents atmosfèrics, guanyant també resistència física i química.
Seient i respatller teixits amb corda paper de disseny quadriculat. 

EMBALATGE, PES I VOLUM

Pes: 14 kg 
Dimensions: 86x80x81 cm
Volum: 0.55 m3

Tots els embalatges són de cartró doble reciclable

CERTIFICACIONS I NORMATIVES

Forest Stewardship Council (FSC)


