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A Okamura é referência mundial em 
produtos de alta tecnologia e performance 
assinados por designers renomados e 
premiados como Giorgetto Giugiaro.

Através de sua parceria exclusiva com a 
Flexform, oferece ao mercado nacional 
produtos de máxima qualidade, ergonomia 
e inovação.
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UM POUCO MAIS

Um novo conceito de cadeira, 
com regulagens intuitivas e 
inteligentes. Objeto de desejo 
de grandes executivos.

DUKE
A busca pelo maior desempenho no 

trabalho deu origem à cadeira Duke, com o 
sistema Active Back que oferece o suporte 
perfeito para as costas e lombar durante o 

dia a dia de altos executivos.
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UM POUCO MAIS

O assento possui regulagem de 
profundidade para se adaptar da 

melhor maneira ao corpo do usuário.

Sistema Active Back, que fornece o suporte 
perfeito para o dia a dia de altos executivos; 

com almofadas moldadas em poliuretano, 
encosto em forma de favo de mel e 

estrutura de alumínio, que formam três 
camadas de suporte fl exível para as costas.

Mecanismo sincronizado com 
regulagem de inclinação do 

encosto e assento.

O suporte lombar pode ter 
altura regulada para se ajustar a 
qualquer tipo físico.

Apoio de cabeça com regulagem de 
altura e inclinação.

Assento com regulagem de altura 
por coluna a gás, intuitiva, que 
proporciona a regulagem perfeita sem 
necessitar de alavancas.
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CONTESSA 
SECONDA Uma cadeira que une a suavidade

 em suas linhas e o charme
 por sua originalidade,

 tecnologia e funcionalidade.

UM POUCO MAIS

Desenvolvida pelo designer italiano Giorgetto 
Giugiaro, a Contessa Seconda apresenta uma 

tela de alta qualidade, permeável e mais 
leve, trazendo o melhor da ergonomia para 

os usuários. As cores suaves e modernas 
proporcionam ainda mais singularidade aos 

escritórios onde estão inseridas.
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UM POUCO MAIS

O mecanismo sincronizado com a regulagem 
de inclinação do encosto e assento, além do 

ajuste de resistência ao balanço, permite a 
adequação da postura ao sentar

Assento e encosto revestidos em tela 
desenvolvida para reduzir a fadiga de longas 

horas de trabalho.

Apoio de braços com regulagem de 
altura e inclinação, abrangendo até cinco

 posições diferentes.

O assento possui regulagem de 
profundidade e altura para se adaptar 
da melhor maneira ao corpo do usuário.

O suporte lombar possui regulagem 
de altura e profundidade.

O apoio de cabeça com ajuste de 
profundidade garante uma posição mais 
confortável e relaxada.
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A modernidade requer 
sofi sticação, inovação, tecnologia 
e cuidado com o meio ambiente.

BARON
Cada item da cadeira Baron foi 

desenvolvido pensando na mobilidade e 
no melhor aproveitamento do tempo e do 

espaço utilizados pelo usuário, para que 
a criatividade e a produtividade sejam 

parceiras do conforto.

UM POUCO MAIS
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UM POUCO MAIS

Apoio de braço com regulagem: melhor 
desempenho na realização de tarefas.

O apoio de cabeça, com ajuste de 
profundidade, garante uma posição mais 

confortável e relaxada.

Assento e encosto revestidos em tela, 
desenvolvidos para reduzir a fadiga de longas 

horas de trabalho.

Mecanismo sincronizado com regulagem 
de inclinação do encosto e assento, 

com ajuste de tensão, que permite a 
adequação à postura ao sentar.

O suporte lombar pode ter altura regulada 
para se ajustar a qualquer tipo físico.

O assento possui regulagem de 
profundidade para se adaptar da melhor 

maneira ao corpo do usuário.
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PLIMODE
Uma cadeira que foi desenhada de forma 

personalizada para garantir conforto, e 
segue um design minimalista que traz mais 

modernidade a diversos ambientes.

Tecnologia e criatividade unidas em 
uma qualidade sem precedentes. 

UM POUCO MAIS



O assento e o encosto revestidos 
foram desenvolvidos para reduzir a 
fadiga de longas horas de trabalho.

Ângulo de reclinação do encosto em até 15°.

Controle de ajuste inteligente para 
reclinação, tensão, profundidade 
e altura do assento para o 
travamento em posição de descanso.

Estruturas disponíveis nas cores 
branca e preta.
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UM POUCO MAIS
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REPIROUE
Uma banqueta inovadora desenvolvida 

com a intenção de proporcionar ao usuário 
a opção semi-sentada, que colabora para 
postura correta e oferece maior conforto.

A Repiroue foi adaptada especialmente 
para quem prefere manter-se em uma 

posição mais relaxada.

UM POUCO MAIS
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Coluna de suporte com inclinação em 
qualquer direção de até 10° para suportar 

aproximadamente 60% do peso do usuário.

Coluna de suporte disponível nas cores 
branca e preta. 

Alavanca com ajuste de altura.

UM POUCO MAIS

A base permanece inteiramente no chão, 
criando uma experiência de assento estável, 
mesmo quando o usuário se movimenta.

GR
EE

NGUARD    UL    2018



14

DUKE 

CONTESSA SECONDA 

DIMENSÕES (mm)

REPIROUE
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ACABAMENTOS
Consulte-nos para saber mais detalhes  
sobre acabamentos, tecidos, cores etc.

DUKE 

CONTESSA SECONDA 

BARON

DIMENSÕES (mm)

PLIMODE

REPIROUE
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/flexformbr

+55 11 2431-5511

flexform.com.br

Av. Papa João Paulo I, 1.849 
Guarulhos/SP CEP: 07170-350
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