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Linha MILLIA
A linha MILLIA, foi criada para ser a série mais competitiva dentro da gama de cadeiras operativas para uso profissional da FormeOffice.
Tanto os elementos construtivos, o seu design, como a relação qualidade preço, transformam a cadeira MILLIA numa peça de grande 
interesse e uma referência incontornável, por certo criará escola a cadeiras posteriores, que hão-de imitar o seu conceito de cadeira 
inovadora, mas discreta e muito ergonómica.

DESIGN
A cadeira MILLIA tem um design distinto, todas as formas são elegantemente redondas, exceto um ressalto existente na parte inferior 
da costa que corta a continuidade.
A cadeira MILLIA sobressai pela sua alta fiabilidade e versatilidade, dada a grande quantidade de variações que existem e também as 
regulações de diferentes elementos e componentes que são utilizados na sua construção.

ERGONOMIA
Cadeira giratória, assento regulável em altura e ou profundidade.
Braços fixos e ou reguláveis em altura.
Costa regulável em altura para ajuste de apoio lombar em 12 posições através de mecanismo UP-DOW.
Mecanismo Sincronizado com bloqueio em 5 posições e regulação ao peso do utilizador.
Uma das grandes qualidades da cadeira MILLIA, é a sua grande adaptabilidade ao corpo humano.
Numa posição de descanso, permite o correto assentamento do sistema locomotor.

REF. ML-01B

Caraterísticas:
• Cadeira operativa costa alta estofada.
• Exteriores de assento e costa em PP na 
cor preta.
• Regulação de apoio lombar em 12 
posições por mecanismo UP-DOW.
• Braços fixos em PA + FV (Poliamida + 
Fibra de Vidro) cor preto.
• Mecanismo Sincronizado com bloqueio 
em 5 posições e regulação ao peso do 
utilizador.
• A elevação de cilindro a gás, de classe 4 
certificado com teste UNI 9084:2002.
• A base é de poliamida injetada com 
630mm de diâmetro e anel metálico para 
sede do amortecedor, com 5 raios.
• Rodízios duplos e direcionáveis de 50 
mm com perno metálico de 11mm.

Peso: 17,4 Kg

Volume: 0,36 M³
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REF. ML-01B

ESPUMAS
As espumas do assento e costas, cumprem 
com a importante missão de adaptar-se ao 
utilizador, algo que se garante com espuma 
de poliuretano injetada em molde, com uma 
densidade parâmetro de 55Kg/M3 (especificação 
55 +/- 5).

BRAÇOS
Braços fixos em PA + FV (Poliamida + Fibra de 
Vidro) cor preto
Braços reguláveis em altura em PP + PU 
(Polipropileno + Poliuretano) cor preto.

ELEVAÇÃO
A elevação faz se através de cilindro a gás, de 
classe 4 certificado com teste UNI 9084:2002

BASE GIRATÓRIA
A base é de poliamida injetada com 630mm 
de diâmetro e anel metálico para sede do 
amortecedor, com 5 raios.

RODAS
Duplas e direcionáveis de 50 mm com perno 
metálico de 11mm.
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REF. ML-01BAP

Caraterísticas:
• Cadeira operativa costa alta estofada.
• Exteriores de assento e costa em PP 
na cor preta.
• Regulação de apoio lombar em 12 
posições por mecanismo UP-DOW.
• Braços fixos em PA + FV (Poliamida + 
Fibra de Vidro) cor preto.
• Mecanismo Sincronizado com bloqueio 
em 5 posições e regulação ao peso do 
utilizador. , com assento regulável em 
profundidade.
• A elevação de cilindro a gás, de classe 
4 certificado com teste UNI 9084:2002.
• A base é de poliamida injetada com 
630mm de diâmetro e anel metálico.
para sede do amortecedor, com 5 raios.
• Rodízios duplos e direcionáveis de 50 
mm com perno metálico de 11mm.

Peso: 18 Kg

Volume: 0,35 M³

REF. ML-01BR

Caraterísticas:
• Cadeira operativa costa alta estofada.
• Exteriores de assento e costa em PP 
na cor preta.
• Regulação de apoio lombar em 12 
posições por mecanismo UP-DOW.
• Braços reguláveis em altura em PP 
+ PU (Polipropileno + Poliuretano) cor 
preto.
• Mecanismo Sincronizado com bloqueio 
em 5 posições e regulação ao peso do 
utilizador.
• A elevação de cilindro a gás, de classe 
4 certificado com teste UNI 9084:2002.
• A base é de poliamida injetada com 
630mm de diâmetro e anel metálico 
para sede do amortecedor, com 5 raios.
• Rodízios duplos e direcionáveis de 50 
mm com perno metálico de 11mm.

Peso: 17,4 Kg

Volume: 0,36 M³
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REF. MLR-01BRAP

Caraterísticas:
• Cadeira operativa, estofada no assento 
e costa alta em Rede preta.
• Estrutura da costa em plástico na cor 
preta, reforçada com fibra de vidro.
• Regulação de apoio lombar multiponto 
em 80mm
• Braços reguláveis em altura em PP 
+ PU (Polipropileno + Poliuretano) cor 
preto.
• Mecanismo Sincronizado com bloqueio 
em 5 posições e regulação ao peso do 
utilizador, com assento regulável em 
profundidade.
• A elevação de cilindro a gás, de classe 
4 certificado com teste UNI 9084:2002.
• A base é de poliamida injetada com 
630mm de diâmetro e anel metálico 
para sede do amortecedor, com 5 raios.
• Rodízios duplos e direcionáveis de 50 
mm com perno metálico de 11mm.

Peso: 15,5 Kg

Volume: 0,38 M³

MILLIA
Linha

REF. ML-08A

Caraterísticas:
• Cadeira operativa costa alta estofada.
• Exteriores de assento e costa em PP 
na cor preta.
• Regulação de apoio lombar em 12 
posições por mecanismo UP-DOW.
• A elevação de cilindro a gás, de classe 
4 certificado com teste UNI 9084:2002.
• Pousa pés com regulação em altura.
• A base é de poliamida injetada com 
630mm de diâmetro e anel metálico 
para sede do amortecedor, com 5 raios.
• Rodízios duplos e direcionáveis de 50 
mm com perno metálico de 11mm / ou 
Paters.

Peso: 14 Kg

Volume: 0,39 M³
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Rua do Vale da Espinheira
Cruzinha • Apartado 91
3854-909 Albergaria-a-Velha

Tel.: +351 234 522 822/3
Fax: +351 234 522 848

GPS: N40º 41’ 22.25
         W8º 28’ 3.45

formeoffice@mail.telepac.pt
www.formeoffice.com

Ind. e Com. de Mobiliário de Escritório, Lda


