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Heraclitus

there is nothing 
permanent 
except change
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executive 
work

ayra
crown
parker
nox
grid
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Ayra supera um desafio de 
design ao combinar o sintético 
ao orgânico. Em um objeto 
conciso, o minimalismo se
encontra em perfeita 
consonância com texturas e 
formas extremamente humanas.

ayra
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10   ayra   11

Os elementos estruturais 
da Ayra são baseados na 
excelência da indústria.
Eles exploram o metal, 
trabalhado em um de seus 
processos mais desafiadores, 
moldado em formas orgânicas, 
com junções fluidas e 
mecanismos perfeitos.
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20   ayra   21

O aspecto humano da Ayra 
se concentra na concha 
de poliuretano injetado de 
alta performance. A concha 
abrange assento e encosto 
em uma forma orgânica e 
perfeitamente ergonômica.
Ela se torna a base perfeita 
para a aplicação de couros 
e tecidos, abrindo um 
universo de cores e texturas.
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crown

Crown evidência sofisticação 
e exclusividade em cada 
detalhe. A linha do assento 
se conecta ao desenho do 
braço, criando um efeito 
de unidade que garante 
reconhecimento ao design.



18   crown  19



16 17

parker

Parker esbanja funcionalidade 
e minimalismo. Todos os ajustes 
ergonômicos da cadeira estão 
sutilmente organizados em um 
desenho limpo e intuitivo.
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20     parker  21

Além de valorizar a 
combinação de materiais 
e texturas, a união entre o 
encosto e o assento ajuda 
a manter a sensação de 
organização e unidade no 
ambiente.
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nox

Nox traz como marca 
registrada um traço original 
que combina assento e 
encosto, identificando sua forte 
personalidade.
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Nox é a poltrona que se 
molda ao corpo: encosto 
ergonômico, assento slide, que 
se adapta a diferentes biotipos, 
e braços com regulagem de 
altura garantem conforto e 
bem-estar por longos períodos.
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40     nox  41

Seu design marcante abrange 
uma grande gama de cores, 
combinadas com opções de 
encosto tapeçado, em tela ou 
em polipropileno, permitindo 
inúmeras possibilidades de 
personalização.
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grid

Leveza é a palavra
de ordem da Grid. 
O encosto em nylon, 
extremamente flexível,
lhe confere o título de 
verdadeira líder de 
ergonomia.
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operative 
work

arrow
link
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arrow

Arrow é uma releitura 
contemporânea de um design 
clássico e extremamente 
versátil. Robusta e ergonômica, 
ela possui tecnologia para se 
adaptar a diferentes projetos.
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link

Link traz privacidade e foco 
ao usuário, mantendo sua 
integração com o ambiente. 
Seu design fluido e atual 
associado ao toque do
tecido, criam a sensação de
aconchego e efeito acústico.
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multifunctional 
work

cross
maxxim
all



62 63

cross

Cross é empilhável, 
acoplável e conta com um 
assento retrátil. Seu design 
moderno, leve e confortável 
a torna perfeita para compor 
ambientes coletivos com 
extrema praticidade.
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maxxim

Versatilidade, inteligência e 
elegância de design definem
a Maxxim. Em versões com
ou sem braço, com ou sem
tapeçaria, a cadeira empilhável
se adapta às mais diversas 
situações.
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all

All traz sofisticação sem 
precedentes ao universo 
das longarinas. Seu assento 
confortável e sua base de 
alumínio exclusiva combinam 
design, conforto e resistência.



54   all   55



56 57

life 
work

wave
poe
square
vip
quark
lazy
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wave

Combinando módulos 
retos, côncavos e convexos, 
Wave explora o universo 
das possibilidades com seu 
design atemporal e versátil, 
se adaptando a qualquer 
desafio arquitetônico.
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poe

Precioso na forma e atual
no design, Poe é leve, 
versátil e apresenta uma 
estética original, refinada e 
imediatamente reconhecível.
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square

Baseado no conceito da 
trigonometria, Square esbanja 
criatividade em um design 
que envolve ergonomia e 
inteligência, criando espaços 
que favorecem a interação
e colaboração livre entre
os usuários.
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vip

A altura do encosto e 
almofadas fazem do Vip um 
local para reuniões reservadas 
ou uma pausa relaxante.
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82     vip  83

O volume linear e regular de 
Vip estimula combinações. 
Os espaços criados são 
verdadeiras ilhas de 
privacidade e conforto.



84 85

Tudo na Quark se baseia no 
conforto das formas orgânicas. 
Seu design combina volumes 
fluidos com linhas bem 
estabelecidas. Suas proporções 
despertam interesse e convidam 
para um momento de pausa.

quark
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Com sua forma envolvente, 
Lazy delineia os espaços 
com suavidade e fluidez, 
adequando-se perfeitamente 
a ambientes corporativos ou 
residenciais.

lazy
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soffy

Soffy é sinônimo de conforto. 
Graças às suas dimensões 
compactas e linhas essenciais, 
seu uso é indicado em 
áreas de reunião, espera ou 
descanso.
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ayra
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acto
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quark



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

RO66 - Alto RO50 - Baixo Sapata Fixa

Revestimentos

ESTR - Preta ESTR - Branca

MecanismoFlange

Em desenvolvimento

ESTR - Alumínio ESTR - Alumínio

BR - Cromado BR - Alumínio

114   ayra   115

quaker 01 quaker 02

couro fidivi

Base em alumínio polida ou 
com pintura.

Braços em alumínio.

Mecanismo giratório.

Concha em PU de alta 
densidade.

Rodízios com duplo giro e  
100% recicláveis.

ayra  Design by
Christoph Jenni



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

CRP

WTR CRO

FDV STC

610~690

715

1185~1265

430~510

715

610~690

715

965~1045

430~510

715

BR

ES

TL

RO66 - Alto

136      137crown

Design by 

Chassi e capa do assento em 
polipropileno com sistema 

Slide. Espuma moldada em PU 
de alta densidade.

Base em alumínio polido.

Pistão a gás que permite ajuste 
suave e preciso.

Encosto de cabeça em PU 
com regulagem de altura e 
inclinação.

Braços em alumínio integrado 
ao suporte de encosto.

Apoio lombar ajustável.

Mecanismo Syncron com 
ajuste de tensão e trava em 

diversos pontos de inclinação 
do encosto. Sistema de 

segurança anti-impacto.

Encosto estruturado em 
Nylon revestido com trama 

de tela sintética flexível,  
que proporciona conforto e 

ergonomia.

Rodízios com duplo giro e  
100% recicláveis.

crown  



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

fidivi crepe sintético

weather couro

BR - Reg. altura 01BR - Reg. altura 05 BR - Reg. altura 02BR - Reg. altura 25

ES53 - Branco ES03A - AlumínioES53P - PretoES53 - GrafiteES53 - Cinza

116     parker  117

Mecanismo autoajustável 
(sensitivo) e anti-impacto. 

Proporciona precisão e 
segurança.

Base com design piramidal, 
em nylon ou alumínio, 100% 
reciclável.

Pistão a gás que permite ajuste 
suave e preciso.

Braços 3D em Nylon com 
apoios integrados em 
polipropileno.

Chassi e capa do assento em
polipropileno, com sistema
Slide e espuma moldada em
poliuretano de alta densidade.
Ausência de CFC.

Encosto de cabeça em 
tela com ajuste de altura e 
inclinação.

Encosto injetado em PU com 
sistema de apoio lombar, 

ajustável por Updown. 
Acabamento posterior  em PP.

Rodízios com duplo giro e  
100% recicláveis.

RO03 - Nylon RO08 - PU RO66 - Alto

MEC86 - Alto-ajuste MEC - Standard

parker  Design by
Christoph Jenni



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

* ES53 - Branco ES03A - AlumínioES53P - PretoES53 - GrafiteES53 - Cinza

BR - Reg. altura 01BR - Reg. altura 05 BR - Reg. altura 02* BR - Reg. altura 25

118     parker  119

fidivi crepe sintético

weather couro

Mecanismo autoajustável 
(sensitivo) e anti-impacto. 

Proporciona precisão e 
segurança.

Base com design piramidal, 
em nylon ou alumínio, 100% 
reciclável.

Pistão a gás que permite ajuste 
suave e preciso.

Braços 3D em Nylon com 
apoios integrados em 
polipropileno.

Chassi e capa do assento em
polipropileno, com sistema
Slide e espuma moldada em
poliuretano de alta densidade.
Ausência de CFC.

Encosto de cabeça em 
tela com ajuste de altura e 
inclinação.

Encosto estruturado em 
Nylon, revestido com trama 

de tela sintética flexível, e 
acabamento posterior com 

capa em Pólipropileno.

Rodízios com duplo giro e  
100% recicláveis.

Sistema de Apoio lombar 
ajustável por Updown.

TELA - Preta* TELA - Branca TELA - Cinza TELA - Grafite

MEC86 - Alto-ajuste MEC - Standard

RO03 - Nylon RO08 - PU RO66 - Alto

* produto sob consulta.

parker web  Design by
Christoph Jenni



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

U34U02

U01 U05 U72

U30U29

U32

U25

U53

Branco Cinza Médio Grafite Preto

Para encosto branco

MEC86 - Alto-ajuste MEC - Standard

RO03 - Nylon RO08 - PU RO66 - Alto

FIX68P - Preto FIX68C - Cinza FIX68B - BrancaFIX68C - Cromado FIX68G - Grafite

ES53 - Branco ES03A - AlumínioES53P - PretoES53 - GrafiteES53 - Cinza

* Consultar combinações de cores e tecidos disponíveis no Moldkit.

120     nox  121

crepe nox

fidivi nox

Chassi e capa do assento em 
polipropileno com sistema 

Slide e espuma moldada em 
poliuretano de alta densidade. 

Ausência de CFC.

Base com design piramidal, 
em nylon ou alumínio, 100% 
reciclável.

Pistão a gás que permite ajuste 
suave e preciso.

Braços com apoios integrados 
em polipropileno e 08 níveis 
para ajuste de altura.

Mecanismo autoajustável 
(sensitivo) e anti-impacto. 

Proporciona precisão e 
segurança.

Encosto em polipropileno 
de alta resistência e 100%  

reciclável. Opcional com 
revestimento.

Rodízios com duplo giro e  
100% recicláveis.

Encosto em polipropileno

Encosto tapeçado

*

*

nox  Design by
Lucas Carareto



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

Branco Cinza Médio Grafite Preto

Para encosto branco

RO03 - Nylon RO08 - PU RO66 - Alto

MEC86 - Alto-ajuste MEC - Standard

ES53 - Branco ES03A - AlumínioES53P - PretoES53 - GrafiteES53 - Cinza

122     nox  123

U34U02

U01 U05 U24

U30U29

U32

U25

U53

crepe nox

fidivi nox

Chassi e capa do assento em 
polipropileno, com sistema 

Slide e espuma moldada em 
poliuretano de alta densidade.

Ausência de CFC.

Encosto estruturado em 
Nylon, revestido com trama 

de tela sintética flexível, 
que proporciona conforto e 

ergonomia.

Base com design piramidal, 
em nylon ou alumínio, 100% 
reciclável.

Pistão a gás que permite ajuste 
suave e preciso.

Braços com apoios integrados 
em polipropileno e 08 níveis 
para ajuste de altura.

Mecanismo autoajustável 
(sensitivo) e anti-impacto. 

Proporciona precisão e 
segurança.

Rodízios com duplo giro e  
100% recicláveis.

Apoio lombar injetado em 
polipropileno, integrado ao 
quadro estrutural.

nox web Design by
Lucas Carareto



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

fidivi crepe sintético

weather couro

124     125grid

Base com design piramidal, 
em nylon ou alumínio, 100% 
reciclável.

Pistão a gás que permite ajuste 
suave e preciso.

Apoia braço em poliuretano 
Skin,  integrado ao braço e 
com 6 estágios para ajuste de 
altura.

Apoio de cabeça em espuma 
ou tela e estruturado em 
polipropileno.

Apoio lombar, estruturado em 
polipropileno com espuma 
injetada e regulagem de 
altura.

Porta paletó estruturado em 
polipropileno.

Assento em espuma moldada 
em poliuretano  de alta 

densidade.
Ausência de CFC.

Mecanismo autoajustável 
(sensitivo) e anti-impacto. 

Proporciona precisão e 
segurança.

Grid possui encosto 
estruturado em Nylon 

revestido com trama de 
tela sintética flexível, o que 

proporciona conforto e 
ergonomia

Rodízios com duplo giro e  
100% recicláveis.

Básico Cabide + Lombar Cabide Lombar Detalhe da Tela

RO03 - Nylon RO08 - PU 

MEC57 - Alto-ajuste

ES53P - Nylon ES03A - Alumínio ES50M - Metálica

BR60P - Reg. altura BR60C - Reg. altura BR617C - Reg. altura

Apoio Tapeçado Apoio em Tela

MEC56 - Alto-ajuste

grid  Design by
Studio F.WAY



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

fidivi crepe sintético

weather couro

126       127

Assento em espuma moldada 
em poliuretano  de alta 

densidade.
Ausência de CFC.

Base com design piramidal, 
em nylon ou alumínio, 100% 
reciclável.

Pistão a gás que permite ajuste 
suave e preciso.

Apoia braço em poliuretano 
Skin,  integrado ao braço e 
com 6 estágios para ajuste de 
altura.

Mecanismo autoajustável 
(sensitivo) e anti-impacto. 

Proporciona precisão e 
segurança.      

Grid Classic possui encosto 
estruturado em nylon e 

revestido em tecido .

Rodízios com duplo giro e  
100% recicláveis.

grid

MEC57 - Alto-ajuste

RO03 - Nylon RO08 - PU 

BR60P - Reg. altura BR60C - Reg. altura

ES53P - Nylon ES03A - Alumínio ES50M - Metálica

MEC56 - Standard

grid classic  Design by
Studio F.WAY
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Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

128      129

fidivi crepe sintético

weather couro

arrow

Assento em PU com 
módulo de conforto em 

capa-estrutural única. 

Base com design piramidal, em 
nylon, 100% reciclável.

Pistão a gás que permite ajuste 
suave e preciso.

Braços em Nylon com apoios 
integrados em polipropileno 
ou PU e ajuste de altura.

Mecanismo autoajustável 
(sensitivo) e anti-impacto. 

Proporciona precisão e 
segurança.

Encosto em PU com 
módulo de conforto em 

capa-estrutural única.

Rodízios com duplo giro e  
100% recicláveis.

ES53P - Preto

RO03 - Nylon RO08 - PU 

MEC - Alto-ajuste MEC56 - Standard

BR - Reg. altura PU BR - Reg. altura PP

ES50M - Metálica

arrow Design by
Studio F.WAY



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

quaker 01

havoc

1208

724

3504 1034

724

1508

3504 1034

454

724

3504 1034

1508

Preto Acetinado Catedral PretoBranco Acetinado Catedral Branco Catedral Natural

130      131link

Tampos em MDF laminado.

Módulo operativo.

Sistema de canaletas para 
organização de fios e cabos.

Módulo Sofá: assento e encosto 
estruturado em metal e PU.

Sapatas niveladoras.

Acoplamentos em alumínio 
estrudado.

Estruturado em madeira com 
revestimento em tecidos.

link Design by
Lucas Carareto



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

CRP

WTR CRO

FDV STC

Cross Revestida - BRCross - PP Cross PP - Braços Cross Revestida

156      157

Design by
Scagnellato & Ferrarese

Assento em PP com sistema 
de rebatimento vertical, com 

opção para revestimento.

Estrutura tubular em aço com 
pintura eletrostática.

Engate lateral.

Sistemas de empilhamento 
vertical horizontal.

Braços em Nylon.

Encosto em PP de alta 
resistência e 100% reciclável.

cross  

cross



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

CRP

WTR CRO

FDV STC

BR - Aluminio preto BR - Aluminio - pretoBR -Prancheta BR - Aluminio - 
branco

A|E - Branco A|E - Preto E - Tela

FIX - Cromada FIX - Preto FIX - Cinza

ES38A - Aluminio

R08 - Branco

ES53P - Branco

R08 - Preto

ES53P - Preto

R18 - Preto

158      159

Assento em PP com opção 
para revestimento.

Estrutura tubular metálica 
com acabamento em pintura 
eletrostática preta, branca ou 
cromada. 

Braços em alumínio ou nylon 
com apoias em PP, articuláveis 
para empilhamento.

Encosto em PP com opção 
para revestimento.

Sistema de empilhamento 
vertical e engate lateral.

maxxim  

maxxim

Design by
Scagnellato & Ferrarese



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

sintético

Produto em desenvolvimento. Consulte a política comercial.

132   all   133

Pés em alumínio injetado e 
polido.

Fixadores reguláveis em 
alumínio.

Concha integral skin 
ou injetada em PU para 
revestimento.

Braços em alumínio injetado e 
polido.

all Design by
Christoph Jenni



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

quaker 01

havoc

Possibilidade de diversas 
configurações.

Sapatas niveladoras.

Sistema de acoplamento de 
módulos com trava.

Módulos injetados em PU com 
estrutura e percintas.

134      135wave

Côncavo -Alto+cab

Cônvaco - Baixo 32º

Côncavo -Alto

Convexo - Alto

Côncavo - Baixo

Convexo - BaixoConvexo - Alto+cab

Reto - Alto+cab Reto - Alto Reto - Baixo

wave Design by
Ricardo Bello Dias



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

quaker 01

havoc

136      137

poe  Design by
Scagnellato & Ferrarese

poe

Módulos confeccionados em 
espuma com estrutura em 
madeira e metal.

Pés em madeira para fixação 
ao módulo em chapa de metal.

Opção para fixação de mesas 
laterais e de canto.

Preto Acetinado Catedral PretoBranco Acetinado Catedral Branco Catedral Natural

Alto + Encosto cab

Baixo + braços

Baixo - reto Banco - reto

Baixo + braço lat Baixo - poltrona

Baixo - curvo

Mesa de centro Mesa - conexão90º Mesa - conexão



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

quaker 01

havoc

138      139square

Sapatas niveladoras.

Design com recuo para 
conforto dos pés.

Módulos confeccionados em 
espuma com estrutura em 
madeira.

square Design by
Lucas Carareto
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Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

quaker 01

havoc

1350

2100

450

610

140      141vip

Laterais rígidas e revestidas, 
privilegiando a privacidade e 
a acústica. 

Assento com espuma em 
poliuretano de alta densidade. 
Ausência de CFC.

Sistema opcional com opção 
de tomadas elétricas.

Base metálica de alta 
resistência com sapatas 
niveladoras.

vip Design by
Lucas Carareto



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

quaker 01

havoc

142      143vip

Painel para multimídia com 
sistema elétrico embutido.

Laterais rígidas e revestidas, 
privilegiando a privacidade e 
a acústica. 

Assento com espuma em 
poliuretano de alta densidade. 
Ausência de CFC.

Sistema opcional com opção 
de tomadas elétricas.

Base metálica de alta 
resistência com sapatas 
niveladoras.

vip smart Design by
Lucas Carareto



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

771 797

394

532

1073

771 768

416

554

870

658 619

442

641

820

Alumínio Preta

Flange

144      145

quaker 01 havoc

fidivi

Base em alumínio polida ou 
com pintura.

Mecanismo giratório.

Concha em PU de alta 
densidade.

quark

quark Design by
Studio F.WAY



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

quaker 01

havoc

146      147

Pés em madeira cilíndrica,  
estruturados por modulo 

metálicas.

Assento com espuma  
moldada em poliuretano de 
alta densidade e ausência de 
CFC.

Concha estruturada em aço 
com espuma moldada e 

sistema interno de percintas, 
resultando em maior conforto.

lazy

BS02

BL04BL03

BL02 BL02BL01 BL01

lazy Design by
Lucas Carareto



Revestimento 

Teste de Resistência
Resistência a tração  ISO5081 
Resistência a abrasão  BS5811
Flamabilidade  ASTMD1230 
Resistência ao rasgo  ASTMD2261

148      149

quaker 01 fidivi havoc

crepe sintético

Laterais de estrutura em 
aço com espuma moldada e 
sistema interno de percintas.

Assento de espuma moldada 
em poliuretano com alta 
densidade.
Ausência de CFC.

Estrutura metálica com 
acabamento em pintura 
eletrostática preta, branca ou 
cromada. 

soffy

Branco Cinza Cromado

2 lugares

soffy Design by
Lucas Carareto



Laterais rígidas e revestidas, 
privilegiando a privacidade e 
a acústica. 

Assento com espuma em 
poliuretano de alta densidade. 
Ausência de CFC.

Sistema opcional com opção 
de tomadas elétricas.

Base metálica de alta 
resistência com sapatas 
niveladoras.

estante modular

178   estante   179

Design by Christoph Jenni
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1400

1400

1
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Tampo em MDF resinado 
ou revestido com lâmina de 
madeira natural ou pintada, 
acabamento em verniz 
acrílico.

Estrutura metálica com pintura 
elestrostática.

Preto Acetinado

Preto

Catedral PretoBranco Acetinado

Branco

Catedral Branco Catedral Natural

150   mesa ki   151

mesa ki Design by
Lucca Kazan
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