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G64

Familia G64:
Perfeita
combinação
de DESIGN e
ERGONOMIA!

Clássica:
A G64 é uma cadeira clássica que possui modelos que
atendem do staff à presidência e oferece ao usuário toda
mobilidade e sustentação necessária na rotina de trabalho.
Ergonômica:
Sua perfeita ergonomia é cientificamente testada e resultado
de pesquisas em ergonomia e design do renomado estúdio
Walser Desgin, na Suíça.
O maior nível de conforto em assento:
Possui, ainda, a tecnologia Organicmove, um mecanismo
aprovado que permite uma sincronização pontual e fornece
um suporte na região lombar em qualquer inclinação.
Popular:
A G64 é um sucesso de vendas no mundo todo.
É diferenciada por sua durabilidade e perfeito acabamento,
tudo isso combinado com toda a qualidade que você espera
de um produto Suíço.
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Um novo
olhar para
pensar o
conforto
de sentar

Regulagem da altura do
encosto em 5 posições, com
intervalo total de 70mm.

46

41 - 44

41 - 44

119 - 138

93 - 112

91

Ajuste de tensão
e regulagem da
profundidade
horizontal do assento
em até 5 posições.

101 - 120

Apóia-braços regulável na
altura e na largura para os
modelos de encosto alto
ou médio.

45 - 47,5

F5
46L x 46-47P x 91A
F6
41-44L x 45P x 93-112A
F8
41-44L x 45P x 101 - 120A
F9
45-47,5L x 51P x 119-138A
L - Largura
P - Profundidade
A - Altura

Cadeira G64
Design Walser Design, 1998

Dimesões em cm

CADEIRA
GIRATÓRIA

F5
46L x 46 - 47P x 91A

F6
41-44L x 45-47P x 93-112A

F8
41-44L x 45P x 101-120A
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Regulagem da pressão
do encosto, conforme
o peso do usuário.
Regulagem da altura em
8 posições e movimento
sincronizado de
inclinação do assento.

F9
45-47,5L x 51P x 119-138A
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CADEIRA
EXECUTIVA
Tecnologia moderna
e acabamento de
primeira-classe.
Disponível com
braço fixo ou 3D.
Cabideiro Opcional.

Ajuste de altura e
profundidade do
assento e do encosto.

Apóia-braços regulável na
altura e na largura para os
modelos de encosto alto
ou médio.

CADEIRA
DE REUNIÃO
Sequência de
movimento
sincronizado em
até 6 posições.

Design e
ergonomia
em total
harmonia

Opcional com
ou sem braço.
Disponível em um
confortável estofado
e em várias cores.

CADEIRA
DE VISITA
Disponível nos
modelos fixa
tipo esqui e fixa
com 4 pés.
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Base em cinco pás de
alumínio polido ou com
acabamento em epóxi.

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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