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Concebida com design arrojado, possui encosto de formas sinuosas em tela que proporciona ao usuário alto nível de funcionalidade e alinhado ao apoio lombar com regulagem de 
altura oferece verdadeiro conforto. Sua estrutura é produzida em nylon aditivado, assento em almofada injetada à quente, com revestimento em tecido crepe, próprio para uso 

severo. 
Possui também mecanismo de inclinação do tipo “relax”, ajuste de altura do assento, reclinação do encosto e altura dos braços. Seus rodízios são fabricados em Poliuretano que reduz 

o atrito, além de proporcionar maior durabilidade. Disponível opção de cores para o tecido crepe da almofada, sob encomenda. Atende a norma ABNT BR 17.
Dimensões : Altura até o encosto: 117,5/127,5cm - Altura até o assento: 41/ 51cm - Largura: 67,5cm - Profundidade: 51cm - Altura do Braço:57/74cm - Diâmetro da base: 67cm                                                                                 

Poltrona Office Turim 
com Encosto

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Poltrona Office Turim

Concebida com design arrojado, possui encosto de formas sinuosas em tela que proporciona ao usuário alto nível de funcionalidade e alinhado ao apoio lombar com regulagem de 
altura oferece verdadeiro conforto. Sua estrutura é produzida em nylon aditivado, assento em almofada injetada à quente, com revestimento em tecido crepe, próprio para uso 

severo. Possui ainda mecanismo de inclinação do tipo “relax”, ajuste de altura do assento, reclinação do encosto e altura dos braços. Seus rodízios são fabricados em Poliuretano que 
reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade. Disponível opção de cores para o tecido crepe da almofada, sob encomenda. Atende a norma ABNT BR 17.                                                                                        

Dimensões: Altura até o encosto: 98,5/108,5cm - Altura até o assento: 41/ 51cm - Largura: 67,5cm - Profundidade: 51cm - Altura do Braço:57/74cm - Diâmetro da base: 67cm 

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Poltrona Office Turim 
Interlocutor

Concebida com design arrojado, possui encosto de formas sinuosas em tela que proporciona ao usuário alto nível de funcionalidade e alinhado a base fixa é ideal para ser utilizada com 
interlocutor. Sua estrutura é produzida em aço com pintura eletrostática, assento em almofada injetada à quente, com revestimento em tecido crepe, próprio para uso severo. 

Disponível opção de cores para o tecido crepe da almofada, sob encomenda.
Dimensões: Altura até o encosto: 102cm - Altura até o assento: 47cm  - Largura: 67,5cm - Profundidade: 51cm - Altura do Braço: 63cm

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Poltrona Office Roma

Modelo tradicional feita para durar, possui como destaque o encosto em tela que auxilia na maior ventilação e reduz a sensação de aquecimento na região lombar. Fabricada com 
estrutura em nylon injetado composto oferece regulagem de altura ao usuário, assento em almofada injetada à quente, com revestimento em tecido crepe, próprio para uso severo. 

Disponível opção de cores para o tecido crepe da almofada, sob encomenda.
Dimensões: Altura até o encosto: 88,5/102cm - Altura até o assento: 42/55,5cm - Largura: 60 cm - Profundidade: 48cm - Altura do Braço:57,5/70,5 cm - Diâmetro da base: 57cm 

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Poltrona Office Roma 
Interlocutor

Modelo tradicional feita para durar, possui como destaque o encosto em tela que auxilia na maior ventilação e reduz a sensação de aquecimento na região lombar. Sua estrutura é 
produzida em aço com pintura eletrostática, assento em almofada injetada à quente, com revestimento em tecido crepe, próprio para uso severo. 

Disponível opção de cores para o tecido crepe da almofada, sob encomenda.
Dimensões: Altura até o encosto: 91,5cm - Altura até o assento: 44cm - Largura: 58 cm - Profundidade: 48,5cm - Altura do Braço: 60 cm 

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Desenhada para funcionalidade e desempenho, oferece praticidade ao usuário. Seu encosto em tela oferece alívio contra os efeitos do calor, permitindo circulação de ar nas costas. 
Possui ainda mecanismo especial de regulagem que além da tradicional regulagem de altura, permite regulagem de inclinação independente do encosto em qualquer posição, 

regulagem de altura do encosto que permite adaptação a diversos biotipos, mecanismo de inclinação do tipo “relax”, ajuste de altura do assento, reclinação do encosto e altura dos 
braços reguláveis. Seus rodízios são fabricados em Poliuretano que reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade.

Disponível opção de cores para o tecido crepe da almofada, sob encomenda. Atende a norma ABNT BR 17.
Dimensões: Altura até o encosto: 82/104,5 cm - Altura até o assento: 42/57cm - Largura: 58 cm - Profundidade: 55 cm - Altura do Braço: 61/80,5 cm 

Poltrona Office Zurich

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Poltrona Office Bari

Desenhada para funcionalidade e desempenho, oferece praticidade ao usuário. Seu encosto em tela oferece alívio contra os efeitos do calor, permitindo circulação de ar nas costas. 
Possui ainda mecanismo especial de regulagem que além da tradicional regulagem de altura, permite regulagem de inclinação independente do encosto em qualquer posição, regulagem 

de altura do encosto que permite adaptação a diversos biotipos, mecanismo de inclinação do tipo “relax”, ajuste de altura do assento, reclinação do encosto e altura dos braços 
reguláveis. Seus rodízios são fabricados em Poliuretano que reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade. Disponível opção de cores para o tecido crepe da almofada, sob 

encomenda. Atende a norma ABNT BR 17.
Dimensões: Altura até o encosto: 82/104,5 cm - Altura até o assento: 42/57cm - Largura: 58 cm - Profundidade: 55 cm - Altura do Braço: 61/80,5 cm 

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Poltrona Confort Preta

Atendendo a norma ABNT NR 17 a cadeira Confort possui encosto em polipropileno desenhado para o conforto, com leve angulação e design para ventilação do ar, proporciona ao 
usuário sensação de leveza. Conta com movimento de livre flutuação que é ajustado automaticamente pelo peso do usuário. Sua almofada é produzida com alta densidade e sob medida 
para uso severo, com opção de diferentes cores no assento e no encosto é o modelo ideal para tornar o seu ambiente moderno e despojado. Possui mecanismo de regulagem de altura, 
de reclinação do conjunto, mecanismo de inclinação do tipo “relax” e altura dos braços reguláveis. Seus rodízios são fabricados em Poliuretano que reduz o atrito, além de proporcionar 

maior durabilidade. Disponível opção de cores para o tecido crepe da almofada, sob encomenda. Dimensões: Altura até o encosto: 96,5/109,5 cm - Altura até o assento: 42/56 cm -
Largura: 66 cm - Profundidade: 53,5 cm - Altura do Braço: 61,5/82 cm 

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Poltrona Confort Grafite

Atendendo a norma ABNT NR 17 a cadeira Confort possui encosto em polipropileno desenhado para o conforto, com leve angulação e design para ventilação do ar, proporciona ao usuário 
sensação de leveza. Conta com movimento de livre flutuação que é ajustado automaticamente pelo peso do usuário. Sua almofada é produzida com alta densidade e sob medida para uso 

severo, com opção de diferentes cores no assento e no encosto é o modelo ideal para tornar o seu ambiente moderno e despojado. Possui mecanismo de regulagem de altura, de reclinação 
do conjunto, mecanismo de inclinação do tipo “relax” e altura dos braços reguláveis. Seus rodízios são fabricados em Poliuretano que reduz o atrito, além de proporcionar maior 

durabilidade. Disponível opção de cores para o tecido crepe da almofada, sob encomenda. 
Dimensões: Altura até o encosto: 96,5/109,5 cm - Altura até o assento: 42/56 cm – Largura: 66 cm - Profundidade: 53,5 cm - Altura do Braço: 61,5/82 cm 

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Poltrona Confort Branca

Atendendo a norma ABNT NR 17 a cadeira Confort possui encosto em polipropileno desenhado para o conforto, com leve angulação e design para ventilação do ar, proporciona ao usuário 
sensação de leveza. Conta com movimento de livre flutuação que é ajustado automaticamente pelo peso do usuário. Sua almofada é produzida com alta densidade e sob medida para uso 

severo, com opção de diferentes cores no assento e no encosto é o modelo ideal para tornar o seu ambiente moderno e despojado. Possui mecanismo de regulagem de altura, de reclinação 
do conjunto, mecanismo de inclinação do tipo “relax” e altura dos braços reguláveis. Seus rodízios são fabricados em Poliuretano que reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade. 
Disponível opção de cores para o tecido crepe da almofada, sob encomenda. Dimensões: Altura até o encosto: 96,5/109,5 cm - Altura até o assento: 42/56 cm – Largura: 66 cm - Profundidade: 

53,5 cm - Altura do Braço: 61,5/82 cm 

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Poltrona Staff Cinza

Atendendo as normas ABNT NR 17  e NBR 13962 a Poltrona Staff é o modelo ideal para uso severo, seu encosto em tela permite circulação de ar, possui também apoio lombar com 
regulagem horizontal, proporcionando conforto a diversos biotipos. Conta com movimento de livre flutuação que é ajustado automaticamente pelo peso do usuário. Sua almofada é 
produzida com alta densidade e sob medida para uso severo. Possui mecanismo de regulagem de altura, de reclinação do conjunto, mecanismo de inclinação do tipo “relax” e altura 

dos braços reguláveis. Seus rodízios são fabricados em Poliuretano que reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade. Disponível opção de cores para o tecido crepe da 
almofada, sob encomenda. Dimensões: Altura total: 99/122 cm - Altura até o assento: 43/56cm - Altura até o braço: 60/80 cm - Largura: 66,5 cm - Profundidade: 57cm

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Poltrona Staff Preta

Atendendo as normas ABNT NR 17  e NBR 13962 a Poltrona Staff é o modelo ideal para uso severo, seu encosto em tela permite circulação de ar, possui também apoio lombar com 
regulagem horizontal, proporcionando conforto a diversos biotipos. Conta com movimento de livre flutuação que é ajustado automaticamente pelo peso do usuário. Sua almofada 

é produzida com alta densidade e sob medida para uso severo. Possui mecanismo de regulagem de altura, de reclinação do conjunto, mecanismo de inclinação do tipo “relax” e 
altura dos braços reguláveis. Seus rodízios são fabricados em Poliuretano que reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade. Disponível opção de cores para o tecido 

crepe da almofada, sob encomenda.
Dimensões: Altura total: 99/122 cm - Altura até o assento: 43/56cm - Altura até o braço: 60/80 cm - Largura: 66,5 cm - Profundidade: 57cm

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Poltrona Staff 
Presidente

Atendendo as normas ABNT NR 17  e NBR 13962 a Poltrona Staff é o modelo ideal para uso severo, seu encosto em tela permite circulação de ar, possui também apoio lombar com 
regulagem horizontal, proporcionando conforto a diversos biotipos. Conta com movimento de livre flutuação que é ajustado automaticamente pelo peso do usuário. Sua almofada é 

produzida com alta densidade e sob medida para uso severo. Possui mecanismo de regulagem de altura, de reclinação do conjunto, mecanismo de inclinação do tipo “relax” e altura dos 
braços reguláveis. Seus rodízios são fabricados em Poliuretano que reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade. Disponível opção de cores para o tecido crepe da almofada, 

sob encomenda. Dimensões: Altura total: 120/130 cm - Altura até o assento: 48/62cm - Altura até o braço: 65,5/85,5 cm - Largura: 66,5 cm - Profundidade: 57cm

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Poltrona Hannover 
Diretor

O modelo Hannover é uma das opções mais requisitadas por nossos clientes, pois alinha design, funcionalidade, tradicionalismo e conforto, Atendendo a norma ABNT NR 17  é um 
modelo ideal para uso severo, seu conjunto de estrutura, base, braços, capas, assento e almofada são produzidos em materiais de alta resistência para oferecer boa performance 

durante um longo período de tempo. Conta com movimento de livre flutuação que é ajustado automaticamente pelo peso do usuário. Sua almofada é produzida com alta densidade e 
sob medida para uso severo. Possui mecanismo de regulagem de altura, de reclinação independente do encosto, altura do encosto, mecanismo de inclinação do tipo “relax” e altura dos 
braços reguláveis. Seus rodízios são fabricados em Poliuretano que reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade. Disponível opção de cores para o tecido crepe da almofada, 
sob encomenda. Dimensões: Altura total: 99/122 cm - Altura até o assento: 44/58cm - Altura até o braço: 61/81 cm - Largura: 58,5 cm - Profundidade: 56,5 cm - Diâmetro da base: 60cm

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Poltrona Orion

A Poltrona Orion atende plenamente a norma ABNT NR 17, oferecendo amplo conforto ao usuário. Seu apoio lombar possui regulagem de altura, que favorece o uso 
confortavelmente por longas jornadas. Seu design simples, mas com personalidade remete a inspiração no ambiente de trabalho, seu conjunto estrutural é produzido para uso severo. 
Conta com movimento de livre flutuação que é ajustado automaticamente pelo peso do usuário. Sua almofada é produzida com alta densidade e sob medida para uso severo. Possui 
mecanismo de regulagem de altura, de reclinação do conjunto assento e encosto, mecanismo de inclinação do tipo “relax” e altura dos braços reguláveis. Seus rodízios são fabricados 

em Poliuretano que reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade. Disponível opção de cores para o tecido crepe da almofada, sob encomenda.
Dimensões: Altura total: 99/122 cm - Altura até o assento: 44/58cm - Altura até o braço: 61/81 cm - Largura: 58,5 cm - Profundidade: 56,5 cm - Diâmetro da base: 60cm

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Poltrona Gamer

Nosso modelo Gamer fora concebido para uso severo e inspirado nos assentos de carros superesportivos . Ergonomicamente correta ela favorece o uso contínuo e possui excelente 
resistência e durabilidade que a torna um produto ideal para uso contínuo. Conta com movimento de livre flutuação que é ajustado automaticamente pelo peso do usuário. Sua 
almofada é produzida com alta densidade e sob medida para uso severo. Possui mecanismo de regulagem de altura, de reclinação do conjunto assento e encosto, mecanismo de 

inclinação do tipo “relax” e ajuste de altura do assento. Seus rodízios são fabricados em Poliuretano que reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade. Disponível opção de 
cores para o revestimento, sob encomenda. 

Dimensões: Altura total: 111,5/121,5 cm - Altura até o assento: 42/52 cm - Altura até o braço: 64,5/74,5 cm - Largura: 63 cm - Profundidade: 66 cm - Diâmetro da base: 67 cm

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Nosso modelo Gamer fora concebido para uso severo e inspirado nos assentos de carros superesportivos . Ergonomicamente correta ela favorece o uso contínuo e possui excelente 
resistência e durabilidade que a torna um produto ideal para uso contínuo. Conta com movimento de livre flutuação que é ajustado automaticamente pelo peso do usuário. Sua 
almofada é produzida com alta densidade e sob medida para uso severo. Possui mecanismo de regulagem de altura, de reclinação do conjunto assento e encosto, mecanismo de 

inclinação do tipo “relax” e ajuste de altura do assento. Seus rodízios são fabricados em Poliuretano que reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade. Disponível opção de 
cores para o revestimento, sob encomenda. 

Dimensões: Altura total: 111,5/121,5 cm - Altura até o assento: 42/52 cm - Altura até o braço: 64,5/74,5 cm - Largura: 63 cm - Profundidade: 66 cm - Diâmetro da base: 67 cm

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!

Poltrona Gamer
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Nosso modelo Gamer fora concebido para uso severo e inspirado nos assentos de carros superesportivos . Ergonomicamente correta ela favorece o uso contínuo e possui excelente 
resistência e durabilidade que a torna um produto ideal para uso contínuo. Conta com movimento de livre flutuação que é ajustado automaticamente pelo peso do usuário. Sua 
almofada é produzida com alta densidade e sob medida para uso severo. Possui mecanismo de regulagem de altura, de reclinação do conjunto assento e encosto, mecanismo de 

inclinação do tipo “relax” e ajuste de altura do assento. Seus rodízios são fabricados em Poliuretano que reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade. Disponível opção de 
cores para o revestimento, sob encomenda. 

Dimensões: Altura total: 111,5/121,5 cm - Altura até o assento: 42/52 cm - Altura até o braço: 64,5/74,5 cm - Largura: 63 cm - Profundidade: 66 cm - Diâmetro da base: 67 cm

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!

Poltrona Gamer
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Desenvolvida para o conforto contínuo, a Poltrona Glasgow apresenta uma tela de alta qualidade, permeável e resistente, que trás excelente ergonomia para os 
usuários. Diversos ajustes de acionamento com alta precisão a tornam organicamente adaptável a todos os biotipos, e claro atende as normas ABNT NTR 17 e NBR 

13962. Possui mecanismo de inclinação do tipo “relax” com haste escamotiável tensionada pela manopla lateral com excelente acesso, dispositivo de livre flutuação 
que adapta o usuário ao assento automaticamente ao sentar, assento deslizante tipo gaveta, apoio lombar horizontal ajustável, braços com regulagem de altura, giro, 

deslizamento frontal e ainda revestido em poliuretano macio para maior conforto e ainda existe mecanismo de regulagem da largura dos braços. Seus rodízios são 
fabricados em Poliuretano especial que reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade. E estrutura em alumínio maciço fundido e polido, feito para brilhar e 

durar muito. Disponível opção de cores para o revestimento, sob encomenda. Dimensões: Altura total: 124/134 cm - Altura até o assento: 43/53 cm - Altura até o 
braço: 64/80,5 cm - Largura: 62 cm - Largura com braço ampliado: 67,5 cm - Profundidade: 54 cm - Diâmetro da base: 69 cm

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!

Poltrona Glasgow 
Presidente
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Poltrona Madison 
Presidente

Originalidade foi uma das premissas no desenvolvimento da Poltrona Office Madison, uso severo para trabalho irrestrito também. Atendendo as normas NR 17 e NBR 
13962, este modelo possui tela super resistente, que permite que o corpo transpire. Oferece excelente ergonomia para os usuários. Diversos ajustes de acionamento com 
alta precisão a tornam adaptável a diversos biotipos, temos regulagem de altura e reclinação do encosto, braço com regulagem de altura, deslizamento frontal e giro além 
de acabamento macio ,confortável ao toque, mecanismo de inclinação do tipo “relax” , dispositivo de livre flutuação que adapta o usuário ao assento automaticamente ao 
sentar, apoio lombar horizontal ajustável, mecanismo de regulagem da largura dos braços e ainda cabide acoplado para que seu terno, bolsa ou outros acessórios fiquem 
armazenados de maneira excelente. Seus rodízios são fabricados em Poliuretano especial que reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade. Disponível opção 

de cores para o revestimento, sob encomenda. Dimensões: Altura do encosto: 114/131,5 cm – Altura do Assento: 44/54 cm – Altura do Braço: 61/79 cm – Largura: 61cm –
Largura com Braços ampliados: 69cm – Profundidade: 52 – Diâmetro da base: 69cm

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!
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Poltrona Verona 
Presidente

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!

Cadeira Verona Presidente traz um moderno e amplo encosto em tela de linhas marcantes e angulares, braços 
ajustáveis, espuma de boa resiliência e um mecanismo exclusivo.                                                              

Dimensões: Altura total: 109/121cm - Altura do Assento: 43/55cm - Largura do assento: 51cm -
Altura do Braço: 61/73cm - Profundidade: 49cm
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Poltrona Verona Preto

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!

A Cadeira Verona Gerente oferece mais praticidade e conforto ao usuário! Atende a Norma ABNT BR17, possui encosto em tela para maior circulação 
do ar, regulagem de altura, sistema de inclinação do encosto que trava em qualquer posição, regulagem de altura do encosto qu e permite a 

adaptação a diversos biotipos, altura dos braços reguláveis e o assento revestido em crepe ideal para uso severo. Seus rodízios são fabricados em 
poliuretano que reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade!

Largura: 45 - Profundidade: 47 - Diâmetro da base: 58 - Altura do assento: 42 a 54 - Altura do braço: 63 a 75 - Altura do encosto: 85 a 103
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Poltrona Verona Cinza

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!

A Cadeira Verona Gerente oferece mais praticidade e conforto ao usuário! Atende a Norma ABNT BR17, possui encosto em tela para maior circulação 
do ar, regulagem de altura, sistema de inclinação do encosto que trava em qualquer posição, regulagem de altura do encosto qu e permite a 

adaptação a diversos biotipos, altura dos braços reguláveis e o assento revestido em crepe ideal para uso severo. Seus rodízios são fabricados em 
poliuretano que reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade!

Largura: 45 - Profundidade: 47 - Diâmetro da base: 58 - Altura do assento: 42 a 54 - Altura do braço: 63 a 75 - Altura do encosto: 85 a 103
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Poltrona Manfred 
Presidente

Personalize o 

assento com 

mais de 50 

cores!

Originalidade foi uma das premissas no desenvolvimento da Cadeira Manfred Presidente, uso severo para trabalho irrestrito também. Atendendo as normas NR 17 e NBR 
13962, este modelo possui tela super resistente, que permite que o corpo transpire. Oferece excelente ergonomia para os usuários. Diversos ajustes de acionamento com alta 

precisão a tornam adaptável a diversos biotipos, temos regulagem de altura e reclinação do encosto, braço com regulagem de altura, e acabamento macio, mecanismo de 
inclinação do tipo “relax” , dispositivo de livre flutuação que adapta o usuário ao assento automaticamente ao sentar, apoio lombar, mecanismo de regulagem da largura dos 

braços e ainda cabide acoplado para que seu terno, bolsa ou outros acessórios fiquem armazenados de maneira excelente. Seus rodízios são fabricados em Poliuretano 
especial que reduz o atrito, além de proporcionar maior durabilidade.

Largura: 49 - Largura (braços ampliados): 68 - Profundidade: 49 - Diâmetro da base: 72 - Altura do assento: 43 a 53 - Altura do braço: 60 a 70 - Altura do encosto: 114 a 124
Medidas em (cm)



26Personalize o assento com 

mais de 50 cores!

Rua Girafa, 100 – Vila Cardoso
Mogi das Cruzes – SP, 08745 - 490

Contatos: 
+55 (11)4723-8585 
+55(11)99931-3135
+55(11)95577-4931

E-mail: adm@byartdesign.com.br                                                  
www.byartdesign.com


