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A Lotus é um gama completa de cadeiras para escritório que inclui a solução giratória bem como 
fixa. Ambas as versões  foram também  desenvolvidas em duas vertentes originando a escolha de 
serem equipadas com uma costa frontalmente revestida ou com uma costa em rede. Deste modo 
é possível  manter uma linha visual coerente em projectos com configurações variadas.
A versão com costa revestida assegura um contorno muito bem definido e durável através do uso 
de espuma moldada na costa e no assento.
A versão com costa em rede apresenta a vantagem de dispor sempre de um apoio de suporte  
lombar regulável em altura incluindo na versão fixa.
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LT.2232.PO

Assento regulável em 
profundidade

Braço regulável em 
orientação (+15º, 0, -15º)

Braço regulável em
profundidade (em 50mm)

Braço regulável em altura
(em 80mm)

Todas as versões giratórias estão equipadas de série com assento regulável em profundidade e braços 
reguláveis em altura, largura e profundidade, o que aliado às dimensões da cadeira contribuem para que cada 
utilizador, independente da  sua estatura, personalize a cadeira de forma a encontrar a sua posição de trabalho 
preferida e correcta. Finalmente poderá ser equipada de forma opcional com apoio de cabeça regulável em 
altura e ângulo. A linha é complementada com a versão fixa que possui uma estrutura em formato de trenó, 
em tubo de secção rectangular com acabamento cromado, unida à costa através de uma elegante peça em 
alumínio polido. 
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LT.2232.PR

LOTUS
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Versões: Giratória e estrutura formato trenó. Disponível em versão com costa 
revestida e em rede.
Costa: Em rede com apoio lombar regulável em altura ou frontalmente revestida 
com interior em espuma moldada. Alta ou alta com apoio de cabeça.
Assento: Espuma moldada. Revestido. Regulável em profundidade.
Base: Poliamida ou alumínio polido.
Base Trenó: Estrutura tubular de secção rectangular com acabamento cromado.
Mecanismo: Sincronizado.
Braços: Fixos ou reguláveis em altura, profundidade e orientação.

LOTUS

LT.2332.PR LT.1501.CR

Apoio lombar regulável
(em 80mm)
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