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REF. CT - 01

Descrição:
 Cadeira operativa com 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;
 Apoio de braços nas opções de (fixos 

ou reguláveis em altura, ambos em PVC 
preto);
 Regulação de altura com amortecedor 

a gás de classe IV;
 Mecanismo sicronizado com bloqueio 

em 4 posições, regulação ao peso do 
utilizador e assento regulável em profun-
didade;
 Base pirâmide em PVC preto de 

690mm, reforçada a fibra de vidro, com 
anel metálico para sede de amortecedor;
 Rodizios direcionáveis duplos de 65mm

Peso: 14 Kg

M3: 0.36

Min. 930 cm
Máx. 1050 cm

Min. 440 cm
Máx. 560 cm

Min. 585 cm
Máx. 700 cm

440 cm
680 cm

560 cm

690 cm



4

CE
N
TU
RY

5

CE
N
TU
RY

REF. CT - 02

Descrição:
 Cadeira operativa com 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;
 Apoio de braços nas opções de (fixos 

ou reguláveis em altura, ambos em PVC 
preto);
 Regulação de altura com amortecedor 

a gás de classe IV;
 Mecanismo sicronizado com bloqueio 

em 4 posições, regulação ao peso do 
utilizador;
 Base em PVC preto de 630mm, re-

forçada a fibra de vidro, com anel metáli-
co para sede de amortecedor;
 Rodizios direcionáveis duplos de 

50mm.

Peso: 13.30 Kg

M3: 0.34

Min. 940 cm
Máx. 1045 cm

Min. 440 cm
Máx. 550 cm

Min. 585 cm
Máx. 690 cm

440 cm
680 cm

560 cm

630 cm
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REF. CT - 03 
(Para apoio e mesas de reunião)

Descrição:
 Cadeira operativa com 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;
 Apoio de braços nas opções de (fixos 

ou reguláveis em altura, ambos em PVC 
preto);
 Regulação de altura com amortecedor 

a gás de classe IV;
 Mecanismo sicronizado com bloqueio 

em 4 posições, regulação ao peso do 
utilizador;
 Base pirâmide em PVC preto de 

630mm, reforçada a fibra de vidro, com 
anel metálico para sede de amortecedor;
 Paters redondos de 50 mm.

Peso: 13.2 Kg

M3: 0.33

Min. 910 cm
Máx. 1020 cm

Min. 530 cm
Máx. 440 cm

Min. 595 cm
Máx. 700 cm

440 cm
620 cm

560 cm

630 cm

REF. CT - 04.EST

Descrição:
 Cadeira operativa com 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;
 Apoio de braços nas opções de (fixos 

ou reguláveis em altura, ambos em PVC 
preto);
 Regulação de altura com amortecedor 

a gás de classe IV;
 Mecanismo sicronizado (neste modelo 

deve ser utilizado sempre em posição 
fixa ajustado ao utilizador);
 Pousa pés redondo reguláve para maior 

conforto do utilizador;
 Base em PVC preto de 630mm, re-

forçada a fibra de vidro, com anel metáli-
co para sede de amortecedor;
 Rodizios direcionáveis duplos de 50mm 

ou paters.

Peso: 14.5 Kg

M3: 0.39

Min. 1080 cm
Máx. 1280 cm

Min. 590 cm
Máx. 785 cm

Min. 730 cm
Máx. 930 cm

440 cm
680 cm

560 cm

630 cm
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