catálogo de produtos

GOAL

Tecnologia
e design
unidos para o
desempenho
perfeito de
uma cadeira
elegante,
prática e
confortável
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Cadeira GOAL
A Cadeira Goal oferece a melhor relação custo benefício
aos seus usuários. Possui as mais importantes regulagens,
maximizando a performance ergonômica.
Desenhada para ajustar-se a todo tipo de usuários a Cadeira
Goal chega ao mercado trazendo design e conforto.
Detalhes em alumínio polido no encosto e braços fazem da
Goal uma cadeira atual e refinada.
A Goal é uma cadeira intuitiva e amigável, com controles bem
sinalizados e fáceis de manusear.
Essa cadeira se adapta aos mais diferentes ambientes,
sejam estes postos de trabalho, salas de reuniões, salas de
mídia e home office.
Revestimento em cinco cores de semilicouro e até vinte
cores de tecidos stretch diferentes.
Base disponível em alumínio polido e em nylon.
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Confortável,
ergonômica
e acessível

Encosto em tela bi elástica,
permite não só a distribuição
do peso do usuário, como
também garante um
conforto térmico.

97

Controle de regulagem de
tensão retrátil para maior
conforto.

48,3

Opção de base
de nylon ou
alumínio polido.

46

GOAL
48,3L x 46P x 97A
L - Largura
P - Profundidade
A - Altura
Dimesões em cm

Cadeira GOAL

CADEIRA
GIRATÓRIA
Traços extremamente
simples, que atendem
às necessidades dos
modernos ambientes
de trabalho atuais.
GOAL
Base em Poliamida

GOAL
Base em Poliamida

GOAL
Base em Aluminio

GOAL
Base em Aluminio

48,3L x 46P x 97A

48,3L x 46P x 97A

48,3L x 46P x 97A

48,3L x 46P x 97A
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CADEIRA
EXECUTIVA
Experimente o prazer
de se sentar em uma
cadeira com o mais
avançado design
ergonômico.
Regulagem de altura por meio
de cilindro pneumático com
sistema de amortecimento
de impacto (na regulagem
mínima).

Rodízios com diâmetro
de 60 mm minimizam a
resistência ao mover-se
enquanto sentado.
Reduz o esforço na
coluna lombar.

Apóia-braços com
regulagem de altura
acionados por botão lateral.

Regulagem de tensão:
permite controlar o
grau de resistência
necessária para reclinar
o assento de acordo
com o peso do usuário.

Perfeita
união
entre
design
e função

CADEIRA
DE REUNIÃO
O formato elegante
e natural da estrutura
de alumínio é
uma de suas mais
impressionantes
características.
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Ajuste do apoio lombar
por meio de sistema ponto
a ponto, que adapta o
suporte aos mais diversos
biótipos de usuários.
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