
Treinamento de Produtos

Cadeiras e Poltronas de Escritório



A Empresa...

É uma empresa atacadista com acervo de móveis de design e de escritório.

Atendem exclusivamente lojistas do setor moveleiro, sejam eles lojas
convencionais, lojas virtuais ou lojas focadas no mercado corporativo.



O diferencial

As cadeiras da linha para escritório, tem estilo adequado para pessoas que
precisam de mais conforto e ergonomia, para que não haja riscos a saúde, por
isso pensamos em nossos clientes e trazemos essas lindas cadeiras que alinham

conforto e beleza.



Benefícios

Assento e rodízios em pu (poliuretano) para que elas sejam gostosas de sentar e
que não risquem o chão do ambiente em que serão colocadas.

 Base cromada giratória ou em alumínio sendo mais versátil para o lugar onde
será usada, dando mais comodidade e versatilidade, não precisando sair dela
para chegar em um devido lugar, deixando o fluxo de trabalho mais rápido.

 Ajuste de altura é um componente preciso nas cadeiras de hoje em dia, pois
será utilizada por vários tipos de pessoas, altas, baixas, medianas, e precisa
atender a todo esse público.

As cadeiras possuem sistema relax, que é um sistema que alinha a folga da
inclinação do corpo, fazendo assim a cadeira se ajustar a posição corporal, não
deixando a coluna ficar sem o apoio necessário.

 A limpeza do produto deve ser utilizando uma flanela macia a fim de evitar riscos



Cadeira de escritório Madrid baixa

Especificações:

 Cores: branco, café, cinza, preto, marrom, 

castanho retrô e marrom retrô

 Base: cromada ou alumínio

 Altura: (cm) 92

 Largura: (cm) 61

 Prof. (Cm) 46.5

 Peso suportado: 120kg

 Peso do produto: 10 kg



Cadeira de escritório Madrid alta 

Especificações:

 Cores:branco,marrom,preto, café e cinza

 Base: cromada ou alumínio

 Altura (cm): 106

 Largura (cm): 61

 Prof. (Cm): 46.5

 Peso suportado: 120kg

 Peso do produto: 10kg



Cadeira de escritório Madrid fixa 

Especificações:

 Cores:branco,marrom,preto, café, cinza, 

retrô marrom e retrô castanho.

 Base: cromada

 Altura (cm): 89

 Largura (cm): 61

 Prof. (Cm): 46.5

 Peso suportado: 120kg

 Peso do produto: 10 kg



Outros benefícios

Assento em tela mesh buscam proporcionar design, conforto e durabilidade. A
tela mesh vem sendo usada no mobiliário office a alguns anos e ganhou força
nos últimos dois anos. Se adapta muito bem em ambientes corporativos e home
office.

 Rodízios em pu (poliuretano) para que ela não risque o chão do ambiente que
será colocada.

 Base cromada giratória, sendo mais versátil para o lugar onde será usada,
dando mais comodidade e versatilidade, não precisando sair dela para chegar
em um devido lugar, deixando o fluxo de trabalho mais rápido.

 Ajuste de altura é um componente preciso nas cadeiras de hoje em dia, pois
será utilizada por vários tipos de pessoas, altas, baixas, medianas, e precisa
atender a todo esse público.

 A limpeza do produto deve ser utilizando uma flanela macia a fim de evitar riscos



Cadeira de escritório Noruega baixa

Especificações:

 Cores: branco, cinza, preto e cobre

 Base: cromada 

 Altura (cm): 88.5

 Largura (cm): 61

 Prof. (Cm): 47.5

 Peso produto: 11,70 kg

 Peso suportado:120 kg



Cadeira de escritório Noruega alta 

Especificações:

 Cores: cobre, branco, cinza e preto

 Base: cromada 

 Altura (cm): 104.5

 Largura (cm): 61

 Profundidade (cm): 47.5

 Peso do produto: 17 kg

 Peso suportado: 120 kg



Cadeira de escritório Noruega fixa

Especificações:

 Cores: preto, cinza, branco e cobre

 Base: cromada

 Altura (cm): 89

 Largura (cm): 54.5

 Profundidade (cm): 46.5

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 11 kg



Cadeira Valência

Especificações:

 Encosto em tela mesh

 Assento em pu

 Base cromada

 Rodízios em pu que não danificam o solo ou 

sapatas fixas

 Cor: preto

 Altura (cm): 92

 Largura (cm): 55

 Profundidade (cm): 66,5

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 20 kg



Cadeira de escritório Munique 

Especificações:

 Cor: preto

 Base: polipropileno

 Espuma injetável no assento

 Altura: (cm) 85.5

 Largura: (cm) 60

 Profundidade: (cm) 60

 Peso suportado:120 kg

 Peso do produto:10 kg



Poltrona office Toledo

Especificações: 

 Encosto em tela e assento em tecido mesh

 Estrutura e base em nylon. Ajustes de 

braços, apoio de cabeça e lombar.

 Cor: preto

 Base: polipropileno

 Espuma injetável no assento

 Largura: (cm): 59,5

 Altura: (cm) 110

 Profundidade: (cm) 52

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 13,43 kg



Cadeira de escritório Tókio

Especificações:

 Encosto em tela e assento em tecido mesh

 Braços reclináveis

 Cores: preto e cinza

 Base: alumínio

 Largura: (cm) 60

 Altura: (cm) 90,5

 Profundidade: (cm) 49

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 8,00 kg



Cadeira de escritório Huma

Especificações:

 Encosto em tela mesh e sistema relax

 Apoio para os braços

 Regulagem de altura

 Cor: preto

 Base: polipropileno

 Espuma injetável no assento

 Altura: (cm) 67,50 

 Largura: (cm) 34,00 

 Profundidade: (cm) 61,00

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 9,36 kg



Cadeira de escritório Still

Especificações:

 Apoio para a cabeça pés com rodízio 

regulagem de altura 

 Sistema relax com 3 posições 

 Regulagem de altura no apoio para os 

braços 

 Cor: preto

 Base: polipropileno

 Espuma injetável no assento

 Largura: (cm) 65,00 

 Altura: (cm) 68,00 

 Profundidade: (cm) 34,00 

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 15 kg



Cadeira de escritório Nice

Especificações:

 Apoio para a cabeça

 Apoio para os braços

 Regulagem de altura

 Sistema relax

 Cor: preto

 Base: cromada

 Altura: 1,29 

 Largura: 49,00 

 Comprimento: 47,00 

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 15,00 kg



Cadeira de escritório Hi

Especificações:

 Apoio para cabeça

 Apoio para braços

 Regulagem de altura

 Cor: preto

 Base: cromada

 Espuma injetável no assento

 Altura: (cm) 96

 Largura: (cm) 43

 Profundidade: (cm) 58

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 8,00 kg



Cadeira de escritório França

Especificações:

 Possui braços ajustáveis

 Cor: preto

 Base: polipropileno

 Espuma injetável no assento

 Largura: (cm) 28,00 

 Altura: (cm) 60,00 

 Profundidade: (cm) 55,00 

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 8,00 kg



Cadeira de escritório França fixa

Especificações:

 Cor: preto

 Encosto em nylon

 Base: aço com pintura eletroestática

 Espuma injetável no assento

 Altura (cm): 90

 Largura (cm):  60

 Profundidade: (cm): 63

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 8,00 kg



Cadeira de escritório França com apoio 
de cabeça

Especificações:

 Design que favorece a postura correta da 

região lombar evitando lesões ou fadigas.

 Cor: preta

 Base: polipropileno

 Espuma injetável no assento

 Largura: (cm) 28

 Altura: (cm) 60

 Profundidade: (cm) 55

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 8,00 kg



Conforto é essencial

O assento e o encosto possuem estrutura em estofado e revestimento em couro
poliuretano. Sua base é em nylon, tem rodinhas e é giratória. São as cadeiras
perfeitas para quaisquer ocasiões, levando conforto e atendendo as preferências
de seus usuários, além de ser elegante e moderna.



Cadeira de escritório Racer

Especificações:

 Cadeira de escritório game inspirada em 

bancos de carros de corrida

 Estrutura em nylon, base giratória em nylon, 

assento e encosto em espuma d28, 

revestimento em poliuretano, sistema relax, 

ajuste de altura, pistão á gás, pés rodízios 

em nylon

 Base: polipropileno

 Altura (cm): 106

 Largura (cm): 56

 Profundidade (cm): 67

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 13,87 kg

 Cores: preto com azul, preto com cinza e 

preto com vermelho



Cadeira de escritório Paris

Especificações:

 Cor: preto

 Base:  polipropileno

 Altura (cm): 108.5

 Largura (cm): 65

 Profundidade (cm): 50

 Peso do produto: 20 kg

 Peso suportado: 120 kg



Cadeira de escritório Cartagena com 
massagem

Especificações:

 Possui modo massagem, regulagem de 

altura e função relax

 Estrutura em nylon revestimento 

polipropileno (pu),  sistema de massagem 

com 6 pontos de vibração 

 Acompanha controle

 Cor: preto

 Base: cromada

 Largura: (cm) 71

 Altura: (cm) 65

 Profundidade: (cm) 35

 Peso do produto: 17,75

 Peso suportado: 120 kg



Poltrona office Coimbra

Especificações: 

 Material: kourino e madeira

 Tecido: kourino pu 

 Base: cromada

 Cor: preto

 Altura (cm): 1,13 

 Largura (cm): 67,00

 Profundidade (cm) : 64,00

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 15,00 kg



Cadeira de escritório New

Especificações:

 Cadeira giratória com estrutura em nylon e 

tecido

 Ajuste de altura e braços reguláveis.

 Cor: preto

 Base: polipropileno

 Espuma injetável no assento

 Largura: (cm) 58 

 Altura: (cm) 40 

 Profundidade: (cm) 49 

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 7,11 kg



Luxo, conforto e qualidade.
Isto também é importante!

Charles Eames disse a famosa frase: "o papel do designer é de um muito bom
acolhimento, pensando e antecipando as necessidades de seus hóspedes."
Pensando nisso os Eames criaram uma resposta universal para o que todo
mundo quer de uma cadeira: uma forma simples, graciosa que cabe todo o corpo
e para qualquer lugar.

A concha da cadeira Eames foi concebida no princípio da adaptabilidade, que
oferece inúmeras configurações para servir uma vasta variedade de aplicações e
ambientes. É o que faz da cadeira um clássico dignos de museus, coleções,
salas de estar, lavanderias, lobbies e cafés. É o que faz com que seja uma
grande primeira peça de mobiliário para comprar em seus vinte anos, que ainda
é digno e relevante o suficiente para seus filhos 20 anos mais tarde.



Cadeira de escritório Eames Eiffel 
giratória em PP

Especificações:

 Assento em polipropileno 

 base cromada giratória

 Regulagem de altura

 Cores: azul, verde tiffany, verde, rosa, cinza, 

café, preto, laranja , branco, amarelo, 

vermelho, fendi, madeira e azul royal

 Base: cromada

 Altura (cm): 83,5

 Largura (cm): 47

 Profundidade (cm): 45

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 5,00 kg



Cadeira de escritório Eames Eiffel 
giratória em Policarbonato

Especificações:

 Assento em policarbonato

 Base cromada giratória 

 regulagem de altura

 Cores: vermelho, branco, transparente, 

preto, azul e fumê

 Base: cromada

 Altura (cm): 83,5

 Largura (cm): 47

 Profundidade (cm): 45

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 5,00 kg



História do Designer

A Eames Lounge Chair and Ottoman é o auge dos esforços de Charles e Ray
Eames para criar uma cadeira de sala de descanso confortável e bonita,
utilizando técnicas de produção que combinassem tecnologia e habilidade
profissional. Sua herança remonta às precursoras Molded Plywood Chairs,
criadas pelos Eames nos anos 40, que agora fazem parte da coleção
permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York.

Charles Eames disse que seu objetivo para essa cadeira era que ela se
transformasse em um refúgio especial da vida moderna.

A primeira Lounge Chair and Ottoman, produzida em 1956, foi um presente de
aniversário para o amigo Billy Wilder, cineasta vencedor do óscar de melhor
diretor. Ele estreara publicamente no programa Arlene Francis' Home que, mais
tarde, tornou-se o Programa Today. Desde então, todas as Lounge Chair que
foram fabricadas receberam a mesma atenção minuciosa e artesanal.



Conforto Clássico

Esta luxuosa cadeira possui almofadas de espuma de poliuretano e rico
estofamento de couro.

Os contornos do assento e da parte alta do encosto acolhem o usuário.

 A presença do mecanismo giratório embutido oferece maior comodidade,
proporcionando relaxamento com estilo.



Cadeira de escritório Charles Eames
Especificações:

 Base em alumínio

 Sistema relax com travamento e regulagem 

de altura

 Pistão à gás 

 Rodízios em pu (poliuretano) que não 

riscam o piso

 Revestimento em couro e estrutura em 

madeira

 Espuma d26 no assento e d23 no encosto

 Largura (cm): 82

 Altura (cm): 106

 Profundidade (cm): 70

 Peso suportado: 120 kg

 Peso do produto: 15 kg



Obrigada!

Paula Leiros
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