catálogo de produtos

G353

Inteligente,
independente
e atraente.
A G353 se
adapta à
qualquer
ambiente
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Porque sentar deve ser agradável:
Como todas as cadeiras Argoflex, a G353 foi projetada para
um sentar saudável, atendendo assim a inúmeros requisitos
ergonômicos. Na cadeira giratória, por exemplo o ajuste
inovador e confortável “automatic move” do assento e
encosto, feito pelo próprio peso do corpo, garante a pressão
perfeita nas costas e o suporte continuo numa sequência de
movimentos sincronizados.
Sustentabilidade e prospectivas:
A família de cadeiras G353 define o ritmo da compatibilidade
ambiental dos assentos no mundo corporativo. A cadeira
atende as diretrizes do selo “Cradle-to-Cradle”, que possui
os critérios mais rigorosos sustentável e ecologicamente,
desde os materiais, método de produção, até sua venda.
Portanto, a G353 é praticamente 100% sustentável.
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A estrutura e o material do
encosto permitem o apoio
desejado em qualquer
postura de sentar.

Braço fixo / braço 2D /
braço 4D com suporte
plástico ou de alumínio.

Design,
conforto e os
mais elevados
padrões
ecológicos
em uma só
cadeira
99 - 118

Ajuste do assento: o perfil
de assento especialmente
desenvolvido com zona
dupla, ativa a circulação
sanguínea e permite um
apoio perfeito para as pernas.
70

38 - 44

38 - 44

70L x 38-44P x 99 - 118A
L - Largura
P - Profundidade
A - Altura
Dimensões em cm

Cadeira G353
Design Paolo Fancelli, 2012

CADEIRA
GIRATÓRIA
Combina design
estimulante,
conforto e os
mais elevados
padrões ecológicos.
G353 - Visitor’s Chair
353-7002

G353 - Conference Chair
353 - 7018

G353 - Encosto Estofado
353-8529

G353 - Encosto Estofado
353-8529

64L x 43P x 93A

70L x 43P x 89 - 101A

70L x 38-44P x 99 - 118A

70L x 38-44P x 99 - 118A
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CADEIRA
EXECUTIVA
Flexível e ágil na
aparência, ela pode
ser integrada em
qualquer ambiente.
Apoio de Braços com
regulagem na altura e
na largura.

Rodízio 50mm preto,
65mm preto ou cromado.

Regulagem da pressão
de contato do encosto
em até 7 posições.

CADEIRA
DE REUNIÃO
Material, design e um
sofisticado mecanismo
que permite uma
sincronização pontual.

Ergonomia:
estabilidade
e dinamismo

Com a G353 você
consegue passar
horas em uma
reunião, sobreviver
a dias de treinamento
ou apenas relaxar.

AMBIENTE
DE TRABALHO
Adaptável à diversidade
de seus ocupantes e
sua variedade de cores
permite evidenciar a
identidade da empresa.
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A tela tridimensional com
design orgânico em formato
de favo de mel otimiza o
efeito de amortecimento.

Certificação “Cradle o Cradle” é um modelo para processos industriais,
no qual todo material bruto é reutilizado em ciclos fechados.
Norma ISO 14001 define como um sistema de gestão ambiental
deve ser estabelecido e integrado com outros sistemas de gestão.
Argoflex possui o certificado ISO 14001 desde 2003.

A qualidade, design e tecnologia da Suiça bem representada no Brasil.

Av. Henrique Gonçalves Baptista 2035
06420-130 Barueri São Paulo SP Brasil
Tel.: +55 11 4199 0640
www.candall.com.br
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