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PRINCIPÈSSA
Eleita uma das mais
confortáveis do mundo, a
Principèssa é uma cadeira
inteligente que combina
alta tecnologia ao melhor
do design italiano.

A harmonia entre o design, tecnologia e
ergonomia é a razão da Principèssa ter sido
eleita uma das cadeiras mais confortáveis
do mundo. O exclusivo sistema articulado do
encosto acompanha o movimento lateral do
usuário, proporcionando conforto inigualável,
e as diversas regulagens garantem ainda
o ajuste completo para quem a usa.
Uma cadeira à frente do seu tempo e
surpreendente em cada detalhe.
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UM POUCO MAIS

Suporte do encosto em alumínio com
acabamento polido. Design exclusivo
e sistema articulado do encosto que
acompanha o movimento lateral do corpo,
garantindo grande mobilidade ao usuário

Encosto em tela ou tapeçado
Apoia-braços exclusivos, em
alumínio polido, já inclusos na
cadeira. Podem ser fixos ou com
regulagem de altura e abertura

Opção de estrutura tubular fixa,
contínua, em acabamento cromado
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TÉCNICO
Mecanismo
Mecanismo com movimento de inclinação sincronizado entre assento e encosto. Possibilidade de
11 posições de bloqueio, regulagem de tensão do movimento e sistema anti-impacto, que evita o
retorno brusco do encosto quando desbloqueado.

Encosto
Em duas opções: em tela ou totalmente tapeçado com espuma flexível de
poliuretano MDI e cinco opções de revestimento: crepe lã, crepe poliéster,
poliéster elástico, PVC Flexleather (sintético polivinílico microperfurado) e
couro natural.

Apoia-cabeça (opcional)
Regulável na altura e injetado em poliuretano quando encosto for em
tela. Articulável, disponível quando o encosto for tapeçado. Composto
internamente de espuma injetada e capa de acabamento injetada em resina
termoplástica.

Apoia-braço

Porta-cabide

Modelo regulável em
alumínio (altura e abertura)
ou fixo (apenas para a
versão giratória).

Fornecido na versão
com encosto tapeçado.

Apoio Lombar
Com mecanismo de regulagem de altura interna (exclusivo para a opção
tapeçada) ou apoio lombar em poliuretano, também com regulagem de
altura (para a opção de tela).

Suporte do encosto

Assento

Exclusivo sistema articulado de encosto,
com grande mobilidade, acompanhando o
movimento lateral do corpo.

Com regulagem de
profundidade.

Base

Sapatas (opcional)

Base em alumínio
polido injetado.

Injetadas em resina termoplástica na cor preta.

Rodízios
Com rodas duplas de 65 mm de diâmetro com opções de escolha para
pisos acarpetados (H), pisos rígidos (W) ou ainda o rodízio espacial de alto
desempenho para qualquer tipo de piso, com design diferenciado com ajuste
de frenagem, podendo fixar completamente seu deslocamento quando o
usuário se levanta.
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ACABAMENTOS
Tecidos/cores
LC - Lã Crepe

LC - VM

LC - LA

LC - AM

LC - BG

LC - VG

LC - VP

LC - AN

LC - AR

LC - PT

LC -CC

PE - BG

PE - GR

PE - PT

PE - VR

PE - VP

PE - AR

PE - AC

PC - MR

PC - BG

PC - PT

PC -GR

PC - CC

PC - AM

PC - VE

VF - CF

VF - AM

VF - AC

VF - MR

VF - AN

VF - GR

PE - Poliester Elástico

PE - VM

PE - LA

PE - MR

PC - Poliéster Crepe

PC - VM

PC - VN

PC - FE

PC - VR

PC - VP

PC - AC

PC - AR

PC - AN

VF - PVC Flexleather

VF - VM

VF - VN

VF - PT

VF - VR

VF - LE

VF - BG

VF - BR

VF - CC

CN - Couro Natural

CN - AN

CN - PT

DIMENSÕES
PRINCIPÈSSA TAPEÇADA COM APÓIA CABEÇA

PRINCIPÈSSA TAPEÇADA

630mm

985mm

1220mm

630mm

720mm

720mm

PRINCIPÈSSA TELA COM APÓIA CABEÇA
PRINCIPÈSSA TELA

630mm

720mm

PRINCIPÈSSA FIXA

580mm

860mm

970mm

1165mm

630mm

720mm

610mm
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