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A cadeira de escritório Ergomood 04 permite que o utilizador
se concentre de forma confortável e produtiva.
O encosto foi concebido para dar um apoio lombar correto,
mesmo na parte superior lombar. Tem adicionalmente um
apoio lombar inferior com regulação em altura.
A rede das costas da cadeira é elástica, leve e extremamente
resistente, ideal para circular o ar e permitir uma correta
adaptação ao corpo do utilizador.

Dimensões:
Largura: 625 mm
Altura: 1050-1180mm
Profundidade: 580mm 
Altura do assento: 485-625mm
Altura da costa: 570mm

Encosto em rede: Alta durabilidade e
elasticidade do material poliuretano.

Apoio lombar: Ajustável em altura.

Apoio de braço ajustável: Poliuretano de nível
List (PU).

Assento: Esponja de poliuretano sintético.

Mecanismo: Sincronizado.

Base da perna: A base da cadeira é em estrela
de 5 pontas.

Rodízio:: O rodízio de poliuretano (PU) pode
reduzir arranhões no chão e reduzir o ruído de
rolamento da Ergomood 04.

O assento da Ergomood 04 é ajustável em altura e em
profundidade para atingir a posição mais confortável possível.
O utilizador pode sentar-se de forma ergonómica perfeita.
As costas podem inclinar-se confortavelmente e foram
concebidas para dar um apoio correto ao utilizador.
O apoio de braços possui regulação 2D em altura e
profundidade com “soft touch” na superfície superior, para
maior conforto na utilização.

Para atender ao conforto, durabilidade e estabilidade, a cadeira
foi testada com padrões e requisitos profissionais para uso
intensivo.
A função de inclinação pode ser bloqueada ou desbloqueada.

Limpe com um pano húmido;
As manchas leves podem ser limpas com um produto de
limpeza suave.

Ergomood 04 Informações de Produto

Características Principais

Aspetos Importantes

Cuidados e Manutenção

Regulação em altura

Assento com movimento deslizante

Ajuste do apoio de braços

2

Braços ajustáveis em altura

Mecanismo Synchro

Apoio lombar regulável em altura

Braços com superfície soft touch

Costa alta com 570mm para apoio lombar superior



1

1
1

2

3

3

4

4

5

6

6

7

7

8

8

5

www.moodfurniture.pt

Regulação em altura

Assento com movimento deslizante
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A cadeira de escritório Ergomood 05 permite que o utilizador
se concentre de forma confortável e produtiva.
O encosto foi concebido para dar um apoio lombar correto,
mesmo na parte superior lombar. Tem adicionalmente um
apoio lombar inferior com regulação em altura.
A costa da cadeira é revestida e permite uma correta
adaptação ao corpo do utilizador.

Dimensões:
Largura: 625 mm
Altura: 1050-1180 mm
Profundidade: 580 mm 
Altura do assento: 485-625 mm
Altura da costa: 570 mm

Encosto revestido: Alta durabilidade do tecido.

Apoio lombar: Ajustável em altura.

Apoio de braço ajustável: Poliuretano de nível
List (PU).

Assento: Esponja de poliuretano sintético.

Mecanismo: Sincronizado.

Base da perna: A base da cadeira é em estrela
de 5 pontas.

Rodízio:: O rodízio de poliuretano (PU) pode
reduzir arranhões no chão e reduzir o ruído de
rolamento da Ergomood 05.

O assento da Ergomood 05 é ajustável em altura e em
profundidade para atingir a posição mais confortável possível.
O utilizador pode sentar-se de forma ergonómica perfeita.
As costas podem inclinar-se confortavelmente e foram
concebidas para dar um apoio correto ao utilizador.
O apoio de braços possui regulação 2D em altura e
profundidade com “soft touch” na superfície superior, para
maior conforto na utilização.

Para atender ao conforto, durabilidade e estabilidade, a cadeira
foi testada com padrões e requisitos profissionais para uso
intensivo.
A função de inclinação pode ser bloqueada ou desbloqueada.

Limpe com um pano húmido;
As manchas leves podem ser limpas com um produto de
limpeza suave.

Ergomood 05 Informações de Produto

Características Principais

Aspetos Importantes

Cuidados e Manutenção

Regulação em altura

Assento com movimento deslizante

Ajuste do apoio de braços

Braços ajustáveis em altura

Mecanismo Synchro

Apoio lombar regulável em altura

Braços com superfície soft touch

Costa alta com 570 mm para apoio lombar superior


