
A família de cadeiras 

que juntou tudo 

que a Flexform 

sabe sobre cadeiras 

com tudo que os 

novos ambientes de 

trabalho precisam.



Junte a tradição 
e a qualidade 
Flexform.

Fundada em 1965 para ser a maior indústria 

nacional de componentes para cadeiras, a 

Flexform hoje é a maior fabricante de cadeiras 

do país. Isso quer dizer que, quando você senta 

em uma cadeira Flexform, está interagindo com 

um conjunto de componentes cuidadosamente 

pensados para cada posição, testados diversas 

vezes e com a garantia que só uma empresa 

nacional pode dar.





Não foi só a tecnologia que mudou os escritórios nas 

últimas décadas. Mudou também a pessoa que fica 

atrás da mesa: você. Hoje, por sinal, ficar o tempo 

inteiro atrás da mesa já não é sinal de produtividade: 

as pessoas buscam ambientes mais aconchegantes e 

menos formais. O clima do trabalho pode fazer alguém 

trocar de emprego ou até de carreira. Trabalhar em casa 

passou a ser normal. E espaços de coworking buscam 

construir ambientes em que a estrutura de um escritório 

e o acolhimento de uma casa estejam presentes. 

Pensando nisso, a Flexform dedicou os últimos anos a 

projetar uma cadeira que atendesse todas as exigências 

desse consumidor em transformação.

Junte um 
consumidor 
cada vez mais 
exigente a um 
trabalho mais 
flexível.





A FAMÍLIA DE 
CADEIRAS QUE 
JUNTOU ESTILO
E VERSATILIDADE 
AO NOVO JEITO 
DE TRABALHAR.

Mais que uma família de cadeiras que torna o design 

de ponta acessível para todo tipo de escritório ou 

home office, Uni foi feita para se adaptar a qualquer 

jeito de trabalhar: em uma mesa baixa, em um 

balcão alto, em reuniões ou aulas. Ou de todas essas 

maneiras no mesmo  ambiente.
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UMA FAMÍLIA 
COM TRÊS VERSÕES, 
PARA JUNTAR TODO 
TIPO DE NECESSIDADE.

Encosto em duas versões de tela, com suporte lombar incluso de linha, na tensão exata para se adaptar à coluna. 

Permite a troca de calor, para aumentar o conforto e diminuir o uso de ar condicionado.

Assento anatômico, que distribui melhor o peso do corpo sem forçar a saliência óssea 

entre o posterior da coxa e as costas.

Maior variedade de combinações de cores da categoria: 

São 4 tipos de revestimentos com mais de 45 cores e 2 tipos de telas com 4 opções de cores.

Opções de rodízios e sapata que se adequam a todo tipo de piso e necessidade.

Nunca uma cadeira juntou tantas qualidades por tão pouco.





Cadeiras com rodízio, perfeitas para mesas de escritório ou home 

office. Com três opções de mecanismo de reclino disponíveis, 

como os sincronizados que garantem a postura correta ao reclinar 

o encosto, e opção do sistema de regulagem de profundidade do 

assento, que beneficia a circulação sanguínea do corpo.











Cadeiras fixas com opções de formato de estrutura e acabamento, 

que podem ser usadas em salas de reuniões, treinamentos e como 

cadeira de diálogo ou atendimento.
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Cadeiras com estrutura alta e apoio para pés, altura ajustável à estatura 

do usuário. Não há conformação na base do assento, a borda frontal 

é arredondada e o encosto se adapta ao corpo, protegendo a região 

lombar e atendendo aos requisitos da NR17, norma nacional de 

ergonomia. Seu uso é indicado em bancadas, balcões de atendimento 

e reuniões informais.
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ENCOSTO EM TELA 

EM DUAS VERSÕES, 

COM A TENSÃO EXATA 

PARA SE ADAPTAR À COLUNA.

PERMITE A TROCA 

DE CALOR, PARA 

AUMENTAR O 

CONFORTO E 

DIMINUIR O USO DE 

AR CONDICIONADO.



ASSENTO ANATÔMICO, QUE DISTRIBUI MELHOR O PESO 

DO CORPO SEM FORÇAR A COLUNA E ESTRUTURA 

ÓSSEA ENTRE O POSTERIOR DA COXA E AS COSTAS.

MAIOR VARIEDADE

DE CORES DA CATEGORIA.

MOLDURA PROTETORA

DA TELA DO ENCOSTO,

PARA GARANTIR

MAIOR DURABILIDADE.



VOCÊ NUNCA PRESTOU 
ATENÇÃO NA MARCA DA 
SUA CADEIRA? 
VEJA TUDO QUE SÓ A
MARCA FLEXFORM TEM 
NO BRASIL.



FABRICAÇÃO 100% NACIONALLAUDO DE CONFORMIDADE 
COM A NORMA REGULAMENTADORA 

DE ERGONOMIA NR17
DO MINISTÉRIO 

DO TRABALHO E EMPREGO. 

DURABILIDADE TESTADA MAIS DE 
200.000 VEZES EM SITUAÇÕES 

EXTREMAS DE CARGA, SEM
APRESENTAR ALTERAÇÕES.

7 ANOS DE GARANTIA, 
A MAIOR DO MERCADO.

136
KG

200.000X



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASSENTO

Assento revestido por moderno sistema automatizado 

que evita imperfeições nos tecidos. Possui regulagem 

de profundidade opcional e formato ergonômico com 

curvatura desenvolvida para não prender a circulação 

sanguínea das pernas.

Os mecanismos sincronizados como o Epron e o Relax, tem 

inclinação do encosto e assento sincronizados, impedindo o 

desconforto de levantar os pés ao reclinar o assento, com 

cinco pontos de bloqueio no Epron e dois no Relax. Sistema 

anti-impacto, que evita movimento brusco contra as costas 

do usuário ao ativar a inclinação e regulagem de tensão do 

movimento de inclinação no Epron, através de manípulo 

sob o assento, e no Relax de forma automática de acordo 

com o peso do usuário. O Datillo é o mecanismo com 

regulagem de inclinação somente do encosto e bloqueio 

milimétrico podendo ser bloqueado em qualquer posição.

MECANISMOS RODÍZIOS

Rodas duplas de 65mm de diâmetro com opções de 

escolha para pisos acarpetados ou para pisos duros onde 

há necessidade de resistência e fricção maior, garantindo 

o alto desempenho com design diferenciado. 

BASE

Injetada em poliamida com fibra de vidro na cor grafite. 

Design que garante o deslizamento correto e maior 

durabilidade dos rodízios.

Possui opções de apoia-braços fixos ou reguláveis, 

com diversos formatos, materiais e configurações, com 

possibilidade de três ajustes: altura, abertura e ângulo.

APOIA-BRAÇOS
ENCOSTO

Encosto injetado em resina de engenharia sem 

utilização de metal. Moldura protetora da tela que 

evita atrito e garante maior durabilidade. Suporte 

lombar com ajuste de altura de linha em todos os 

modelos.        



ENCOSTO

ASSENTO

DIMENSÕES*ACABAMENTOS

Tela Soft

Poliéster Crepe

PVC Flexleather

Tela Air

Poliéster Elástico

Vinil

Plástico

Lã Crepe

CARGA ADMISSÍVEL

136
KG
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630 mm 
largura com 

braços

630 mm 
largura com 

braços

450 mm 
largura sem 

braços
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Consulte a cartela completa de opções de cores
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UMA FAMÍLIA 
COM TRÊS VERSÕES, 
PARA JUNTAR TODO 
TIPO DE NECESSIDADE.
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Maior variedade de combinações de cores da categoria: 

São 4 tipos de revestimentos com mais de 45 cores e 2 tipos de telas com 4 opções de cores.

Opções de rodízios e sapata que se adequam a todo tipo de piso e necessidade.

Nunca uma cadeira juntou tantas qualidades por tão pouco.


