






Os ambientes de trabalho têm convergido para algo objectivo, 
simples e funcional.  Por esse motivo também têm-se vindo 
a descobrir, a aceitar e a procurar a leveza que se pode obter 
através de modelos de cadeiras de escritório com costa em 
rede. A sua adaptabilidade ao utilizador e o facto de permitir a 
circulação de ar tornam-se argumentos inegáveis quanto ao seu 
conforto, sobretudo após longos períodos de utilização. O seu 
design não intrusivo permite a sua utilização de forma discreta 
nos escritórios contribuindo para um ambiente moderno. 

A Alital apresenta neste catálogo quatro novas soluções que
reflectem esse interesse crescente. 
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THESIS Linha direcional moderna que impõe-se 
através dos ângulos fortes do seu desenho. 
Equipada com um mecanismo minimalista e 
totalmente integrado na estrutura da cadeira, 
o qual  permite o ajuste da profundidade do
assento. A rede deste modelo é semi opaca e 
encontra-se disponível em várias cores.         
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THESIS

TS.2111.PR.01

TS.1401.PR.01

TS.2111.PR.01

TS.2311.PR.01
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THESIS

TS.2211.PR.02

TS.2111.PR.01

TS.2111.PR.02 TS.1401.PR.01
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THESIS
Disponível em versão preta ou branca. 
Costa: Em rede. Média, alta ou alta com encosto de cabeça.
Assento: Espuma moldada.
Mecanismo: Contacto permanente. Possibilidade de
bloqueio da costa na posição vertical.
Regulação de tensão. Regulação de profundidade do assento.
Braços: Fixos. Integrados na costa/assento.
Versão Visitante: Versão trenó. Estrutura tubular em aço.
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Bloqueio/desbloqueio da costa na 
posição vertical.

Regulação da profundidade do 
assento.

Regulação da altura por elevação 
a gás e ajuste da tensão da costa.

TS.2311.PR.01

Preto (Z1) Cinza (Z2) Laranja (Z3) Azul (Z4)

Cores disponíveis de rede:
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ELIPSE Cadeira operativa que sobressai no seu segmento 
pelo seu desenho original curvíleno. O conforto é
assegurado por um assento de espuma moldada. Todos 
os seus elementos de ajuste encontram-se facilmente 
acessíveis e incluidos no interior do assento resultando 
num desenho limpo e discreto.   
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NOMEELIPSE

EP.2111.PR.01
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ELIPSE

EP.2111.PR.01 EP.2111.PR.02
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ELIPSE
Disponível em versão preta ou branca. 
Costa: Em rede.
Assento: Espuma moldada.
Mecanismo: Contacto permanente. Possibilidade
de bloqueio da costa na posição vertical.
Regulação de tensão. 
Braços: Fixos. Integrados na costa/assento.
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Ajuste da tensão da costa.

Bloqueio/desbloqueio da costa na 
posição vertical.

Regulação da altura por 
elevação a gás.

EP.2111.PR.02
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PRISMA
Uma solução que se distancia da cadeira operativa 
tradicional. Apresenta uma costa que embora sem 
mecanismo, oscila livremente e permite a flexibilidade  
de movimentos ao utilizador. Poderá optar-se pela 
transparência da costa em rede ou pelo aspecto mais 
clássico de um estofo fino. 
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PRISMA

PI.2111.PR

PI.2111.PR

PI.2111.PO
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PRISMA
Costa: Em rede ou estofo fino.
Assento: Espuma flexível. Costura lateral.
Mecanismo: Oscilação livre da costa 
em 11 graus de inclinação.
Braços: Fixos. Opcionais.
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Regulação da altura por 
elevação a gás.

Oscilação da costa em 11º.

PI.2111.PO

Opções de costa:

Estofo fino. Rede.
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SPRINT
Cadeira operativa de design contemporâneo. A sua 
silhueta impressiona pela sua leveza e simplicidade. 
A construcção original permite que seja utilizada rede ou 
estofo fino no assento e/ou na costa.Várias configurações 
são assim possíveis podendo adequar-se às preferências 
de cada utilizador e necessidades de cada ambiente.  
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SPRINT

SP.2110.RR
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SPRINT

SP.2111.PR
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SPRINT
Costa: Estofo fino ou rede.
Assento: Estofo fino (espuma flexível) ou rede.
Mecanismo: Contacto permanente.
Possibilidade de bloqueio da costa na posição vertical.
Braços: Fixos. Topo em polipropileno e estrutura
em aço cromado. Opcionais. 
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Opções de costa:

Estofo fino. Rede.

Bloqueio da costa na posição vertical 
por deslocação do manípulo.

Desbloqueio da costa na posição 
vertical por pressão do botão inferior.

Regulação da altura por 
elevação a gás.

Oscilação da costa em 15º.

SP.2111.PO
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As cores e dimensões dos artigos são meramente indicativas, incluindo cores de revestimentos 
e polipropilenos. Os produtos fotografados podem não corresponder exactamente ao produto 
final devido ao conceito gráfico do catálogo.
Reservamos o direito de fazer, sem aviso prévio, alterações técnicas que permitam melhorar a 
funcionalidade dos nossos produtos.
Pormotivos alheios à Alital, SA, poderá eventualmente ocorrer a interrupção ou cessação da 
produção de algum modelo exposto no presente catálogo.

A ocultação da marca Alital neste catálogo é penalizada pelo C.P.I. artigo 212, parágrafos 1 e 3.
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