Opus

PRODUTIVIDADE
E DESEMPENHO.
A cadeira OPUS foi projetada para
suportar facilmente todos os tipos de
trabalho, desde grupos colaborativos
ao trabalho focado. Inteligente e
ergonômica, se integra facilmente dos
espaços corporativos, proporcionando
conforto e bem estar.

Plataforma Duplaface STAFF
com Painel Frontal
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DESIGN E ERGONOMIA
NA SUA MÁXIMA
EXPRESSÃO.
Conforto é o ponto de partida da cadeira
OPUS. Oferecer uma envolvente experiência
ao usuário permitindo mantê-lo equilibrado
e centrado em sua tarefa é o objetivo da
linha.
Mesa de Trabalho
Linear STAFF
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ANOS
GARANTIA

VERSÁTIL E ADAPTÁVEL.
Com uma aparência sosticada, os modelos
da linha OPUS chegam ao mercado trazendo
design e conforto acessível.Detalhes em
alumínio polido no encosto e braços fazem
dela uma cadeira atual e renada.
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As possibilidades de conguração dos modelos
com base de alumínio polido ou nylon, assim
como opção de apoio de cabeça, permite que a
Opus se adaptar aos mais diferentes ambientes,
sejam estes postos de trabalho, salas privadas,
ambientes de reuniões e home offce.
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01.ACESSÓRIOS Opção de Apoio de Cabeça
estofado com regulagem de altura.
02.BRAÇOS Braços 2D, reguláveis em altura,
movimento horizontal frontal, apoio
em PU soft touch. Detalhe cromado
na parte traseira.
03.ASSENTO Assento em espuma injetada com
costura exclusiva e revestimento em
tecido Poliéster.
04.BASE Bases giratórias em Alumínio ou
Nylon. Rodízios de 60mm em PU.
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01.ESPALDAR Espaldar alto em tela preta de alta
resistência, que se adapta a curvatura da coluna
proporcionando suporte e ventilação constantes.
com Apoio Lombar estofado e regulável.
02.BRAÇOS Braços 2D, reguláveis em altura,
movimento horizontal frontal, apoio
em PU soft touch. Detalhe cromado
na parte traseira.
03. MECANISMO Mecanismo Syncron de 3
estágios com regulagem de tensão por manípulo
central.
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Opus giratória com apoio de cabeça
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Opus giratória

Anos
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ISO 9001

ABNT

FSC C114270

Todos os direitos reservados. A ROAL reserva-se o direito de alterar produtos a qualquer tempo e sem aviso prévio. Alguns itens são opcionais e podem não fazer parte do produto básico.
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