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A mais de 10 anos no 
mercado!

Sempre fiel à filosofia de que a qualidade 
do produto é fundamental para um bom 

posicionamento no mercado, a Designchair 
traz consigo a experiência de mais de 10 

anos atuando neste segmento.

Trabalhamos com dedicação e 
comprometimento, para entregar

conforto e qualidade.

Conheça nossa linha completa e baixe nosso 
catálogo digital

www.designchair.com.br
41 3033-5250 | 41 9 9259-1640
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Cadeira Presidente com encosto 
em tela mesh, apoio de cabeça e 
apoio lombar regulavéis, assento 
em espuma de alto conforto e 
braços reguláveis com apoio em 
PU, mecanismo relax excêntrico. 
Possui Laudo NR 17 e   NBR 13962.  
            

BOSS 
DESIGNTELAS MESH

CADEIRAS
PARA
ESCRITÓRIO 

A 128cm

P 56cm

L 67cm

1

I M P O R T A D A S



P
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CEO
HUMAN

Cadeira Presidente com encosto 
em tela mesh, apoio de cabeça e 
apoio lombar regulavéis, assento 
em espuma de alto conforto, 
suporte para paletó, braços 
reguláveis com apoio em PU, 
mecanismo relax excêntrico e base 
giratória com estrela cromada. 
Laudo NR 17 e   NBR 13962. 

A 127cm

P 55cm

L 68cm

NEW      
YORK

2

A 124cm

P 59cm

L 63cm

Cadeira Presidente com encosto 
tela mesh, apoio de cabeça, 
braços fixos interligados ao 
encosto, assento com espuma de  
alto conforto, mecanismo relax 
excêntrico, pistão cromado classe 
3, estrela cromada com rodízios 
em PU.
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Cadeira Diretor com encosto em tela 
mesh, assento com espuma injetada, 
braço regulável, mecanismo relax 
com trava. Laudo NR 17 e NBR 
13962.  

NEW
CAYMAN

Cadeira Diretor com encosto em 
tela mesh, assento em espuma 
de alto conforto, braço fi xo  com 
apoio PP, mecanismo de contato 
permanente. Pistão a gás classe 3. 
Base giratória com estrela nylon 
pirâmedev  330 mm e rodízio PP 
50 mm. A 100cm

P 54cm

L 66cm

CORPORATE
TELA

A 100cm

P 49cm

L 59 cm
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PARADISE

Cadeira Diretor com encosto em 
tela mesh, assento em espuma 
de alto conforto, braço regulável, 
apoio lombar e mecanismo 
excêntrico com parada em várias 
posições. Sua base é giratória 
com estrela cromada, rodízio PU 
50  mm e pistão a gás classe  3. 
Modelo ergonômico com laudo 
NR 17 e NBR 13962.  

Cadeira Diretor com encosto em 
tela mesh, assento com espuma 
de alto conforto, mecanismo back
system com regulagem de altura e 
inclinação do encosto com braço 
regulável por botão. Sua base é 
giratória com estrela em nylon 
pirâmede, rodízio PU e pistão a 
gás classe 3. Modelo ergonômico 
com laudo NR 17 e ABNT/NBR 
13962.          

A 99cm

P 47cm

L 66cm

A 99cm

P 54cm

L 67cm

NEW CALL
DESIGN



Cadeira Executiva com encosto 
em tela mesh, assento com 
espuma de alto conforto, apoio 
lombar, braço fixo interligado ao 
encosto. Mecanismo relax com 
trava e pistão a gás classe 3. Base 
giratória com estrela cromada e 
rodízio PU.

NEW
JAVA

CALL
CHAIR

Cadeira Diretor com encosto em 
tela mesh, assento com espuma 
injetada, braços reguláveis (fixo 
opcional), estrela alumínio, rodízio 
PP 50 mm, pistão 120 mm classe 
3, mecanismo excêntrico. Laudo 
NR17 e NBR 13962.

A 104cm

P 52cm

L 55cm

A 107cm

P 52cm

L 61 cm
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CAYMAN

Cadeira Diretor com encosto em 
tela mesh, assento com espuma 
injetada de alto conforto, braço 
regulável (opcional fixo), rodízio 
PP 50 mm,  pistão 120 mm  classe 
3, mecanismo relax com trava. 
Laudo NR 17 e NBR   13962. Três 
opções de estrela para a base 
giratória: Alumínio, cromada e 
nylon.

A 99cm

P 46cm

L 61cm

6
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Cadeira Diretor com encosto em 
tela mesh e assento em espuma 
injetada. Conta também com 
mecanismo relax excêntrico, 
que possibilita o travamento 
em qualquer posição. Laudo NR 
17 e NBR 13962. Três opções 
de estrela para a base giratória: 
Alumínio, cromada e nylon.

STAFF

7

A 100cm

P 49cm

L 59 cm
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INSPIRED
EAMES

PRESIDENTE

CADEIRAS
PARA
ESCRITÓRIO

CLÁSSICAS
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Assento e encosto em concha 
única em compensado naval, 
revestimento em tecido ou 
corano. Estrela, apoio para braço 
e paletó em alumínio. Mecanismo 
relax com trava e ajuste de tensão. 
O modelo é ideal para regiões 
litorâneas, resistente à corrosão.  

A 131cm

P 46cm

L 59cm
8



 

Assento e encosto em concha única 
em compensado naval, revestimento 
em tecido ou corano. Estrela, apoio 
de braço e paletó em alumínio. 
Mecanismo relax com trava e ajuste 
de tensão. Pensado para regiões 
litorâneas, resistente à corrosão. 

9

INSPIRED
EAMES

DIRETOR

CADEIRAS
PARA
ESCRITÓRIO

CLÁSSICAS

A 98cm

P 47cm

L 51 cm
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INSPIRED
EAMES
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A releitura Inspired Eames Gomada é 
confeccionada artesanalmente e todos 
os detalhes são pensados para atender 
os mais exigentes consumidores do 
mercado. 

INSPIRED
CHAIR

DIRETOR

PRESIDENTE

10

A 124cm

P 46cm

L 59cm

A 98cm

P 47cm

L 51cm



Cadeira
P
Cadeira
P
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EAMES
OFFICE

Cadeira presidente com concha 
única, mecanismo relax com trava, 
revestimento em corano e braço 
fixo cromado.

DIRETOR

PRESIDENTE

11

LINHA IMPORTADA

Cadeira diretor com base ski 
cromada.

A 119cm

P 55cm

L 55cm

A 90cm

P 51cm

L 57 cm
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Cadeira Presidente concha bi-
partida estofada de alto conforto/ 
anatômica. Braço interligado em PP 
e apoio estofado de alto conforto. 
Mecanismo relax com trava. Pistão a 
gás classe 3. Estrela nylon 350mm. 
Rodízio duplo giro 50mm.

RELAX
CONFORT

GIRATÓRIA

12

Cadeira Diretor base preta com 
pintura epóxi, revestimento em 
tecido corano preto, braço fixo 
revestido, encosto basculante.

A 96cm

P 57cm

L 66cm

A 112cm

P 57cm

L 66cm

LINHA IMPORTADA

LINHA IMPORTADA

RELAX
CONFORT
BASE SKI



Cadeira
P
Cadeira
P
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RELAX
OFFICE
MASSAGEM

Cadeira Presidente estofada de 
alto conforto. Possui 8 pontos 
de massagem com aquecimento 
shiatsu. Controle manual das 
funções. Mecanismo relax com 
trava. Pistão à gás classe 3. Estrela 
nylon 350mm. Rodízio 50mm. 
Com aquecimento e função 
Shiatsu.

13

LINHA IMPORTADA

A 120cm

P 64cm

L 68cm
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POLTRONA 
EAMES OFFICE 

GIRATÓRIA 

14

ELITE CHAIR
GIRATÓRIA

Base com estrela em alumínio, 
rodízio 50 mm PP, pistão cromado 
85 mm classe 3, mecanismo relax, 
braço fixo alumínio, revestimento 
em tecido, couro ou corano e 
acabamento em madeira.

Poltrona Office base com estrela em 
alumínio, rodízio 50 mm PP, pistão cromado 
85 mm classe 3, mecanismo relax, braço 
fixo, revestimento em tecido ou corano     e 
couro natural, acabamento em madeira ou 
totalmente revestida.



PP
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WORK

Cadeira Executiva ergonômica, 
mecanismo back system com 
regulagem de altura e inclinação 
do encosto. Assento e encosto 
em espuma injetada, braços 
reguláveis, pistão classe 3 e estrela 
320 mm em nylon ou cromada. 
Possui laudo NR 17 e NBR 13962.

15

Cadeira Executiva ergonômica, 
mecanismo back system com 
regulagem de altura e inclinação 
do encosto. Assento e encosto 
em espuma injetada gomada, 
braços reguláveis, pistão classe 
3 e estrela 320mm em nylon ou 
cromada. Possui laudo NR 17 e 
NBR 13962.

CONFORT
SYSTEM
Cadeira Diretor ergonômica, mecanis-
mo back system com regulagem de 
altura e inclinação do encosto. Assento 
e encosto em espuma injetada, braços 
reguláveis, pistão classe 3 e estrela 320 
mm em nylon ou cromada. Possui laudo 
NR 17 e NBR 13962.

ATENAS
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CADEIRAS
PARA
ESCRITÓRIO

EXECUTIVA

Cadeira Executiva com assento 
com espuma de alto conforto, 
encosto em polipropileno branco, 
braço fixo, pistão cromado classe3. 
Em três opções de estrela para a 
base giratória: Alumínio, cromada 
e nylon.

DELLI
GIRATÓRIA

16

Cadeira Executiva com assento 
em  espuma de alto conforto, 
encosto em polipropileno preto.  
Pistão 120 classe 3, braço fixo 
ou regulável. Em três opções 
de estrela para a base giratória: 
Alumínio, cromada e nylon. Possui 
laudo NR17 e NBR 13962.

A 100cm

P 46cm

L 60 cm



PP
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DELLI
SKI

Cadeira Executiva com assento 
revestida em espuma injetada 
de alto conforto, encosto em 
polipropileno branco ou preto e 
base ski cromada com braço fixo.

17

Cadeira Executiva assento com 
revestimento em espuma injetada, 
encosto em polipropileno branco 
ou preto e base ski preta com 
pintura epóxi com braço fixo.

A 91cm

P 47cm

L 51cm



PP
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GAMER 
SPORTS

Com assento, encosto e apoio para 
os pés revestidos em corano, base 
giratória em nylon com rodízio em 
PU, encosto reclinável e apoio fixo 
para os braços estofado. 

O modelo proporciona o apoio 
ideal para as costas e lombar, com 
apoio acolchoado para a cabeça e 
apoio para os pés retrátil.

18

Cadeira Diretor Buyer possui 
assento e encosto confeccionados 
em corano preto. Base giratória 
com estrela cromada, braço 
acolchoado fixo cromado e 
regulagem do encosto e do 
assento.

A 110cm

P 48cm

L 65cm

BUYER

LINHA IMPORTADA

LINHA IMPORTADA
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Cadeira Presidente base giratória 
com estrela cromada 320mm, 
pistão cromado classe 3, braço 
fixo, relax com trava, espuma 
gomada com revestimento em 
corano ou tecido com costuras.

CARIBE

GALÁPAGOS

Cadeira Presidente base giratória
com estrela nylon 320mm,
pistão classe 3, braços reguláveis, 
mecanismo relax com trava ou 
excêntrico, espuma gomada, 
revestimento em corano ou tecido.

19

A 125cm

P 53cm

L 49cm

A 115cm

P 53cm

L 49cm



PP
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CAIXA
CAPRI

Cadeira Caixa  Executiva com  
assento e encosto em espuma 
injetada de média densidade, 
interligados por lâmina de aço com 
aro regulável, com revestimento 
em corano ou tecido em várias 
cores.

20

CAIXA
DELLI

CAIXA
ATENAS
Possui mecanismo back system, 
com regulagem de altura e 
inclinação do encosto, aro 
regulável e atende as normas da 
NR 17 e NBR 13962.

Base metálica com regulagem de 
altura através de pistão a gás, tubo 
prolongador para adequar a altura, 
aro regulável, estrela em nylon de 
320mm e sapatas fixas.



PP
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CAIXA
CAYMAN

Cadeira Caixa  Ergonômica com 
assento estofado com a mais alta 
qualidade de espuma injetada 
e encosto em tela mesh. Com 
base metálica com regulagem 
de altura através de pistão a gás, 
tubo prolongador para adequar 
a altura, estrela em nylon de 
320mm e sapatas fixas com braços 
reguláveis .

21

CAIXA
CORPORATE

A Cadeira Diretor Base Giratória 
Nylon Corporate Tela proporcionar 
conforto agregado a alta tecnologia 
e design inovador. O modelo possui 
encosto em tela mesh e assento em 
espuma injetada. Conta também 
com mecanismo relax com trava e 
base com estrela em nylon 320 mm.



PP
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LONGARINAS

Capri

Delli

Cayman

Corporate

Trabalhamos com longarinas 
de 2, 3, 4 ou 5 lugares com 
revestimento em tecido ou corano 
com várias opções de cores.



http://www.designchair.com.br/ comercial@designchair.com.br

AUDITÓRIO
Venicce

Plus Chair

Prime

23
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AUDITÓRIO

Empilháveis

Supremo

24



PP
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Maiorca

Delli

UNIVERSITÁRIAS

Empilhável

Cadeiras Universitárias com revestimento em 
tecido ou corano com várias opções de cores.



PP
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Corporate

UNIVERSITÁRIAS

Cayman



PP

27

COLETIVIDADE

Color Design

Clifton Chair

http://www.designchair.com.br/ comercial@designchair.com.br



PPOBESOS
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Cromada Plus

D-Maxxer
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CADEIRAS E
POLTRONAS
DECORATIVAS

RELEITURAS

Revestimentos: couro legítimo, 
tecido, facto e vinil.
Bases: original alumínio e disco 
cromado 600mm.

POLTRONA 
EAMES LOUNGE 

CHAIR COM PUFF

29 

I N T E R N A C I O N A I S

Concha em polipropileno esto-
fada com  pés em madeira.   

CADEIRA
EAMES
DKR
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POLTRONA
TULIPA

Revestimentos: tecido, facto e 
vinil. 
Bases: 4  pés cromados, 4 pontas 
alumínio, disco cromado 500mm, 
estrela alumínio e cromada.

r



r
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A releitura da Poltrona LC obra do 
arquiteto Le Corbusier é um dos 
maiores ícones de seu trabalho. A 
mais famosa poltrona do Século 
XX foi apresentada pela primeira 
vez no Salon d’automme em Paris, 
em 1929. 
Este modelo pode ser 
confeccionado com 1, 2 ou 3 
lugares. 

POLTRONA
LC

31

Revestimentos: couro legítimo, 
tecido, facto e vinil. 
Bases: alumínio e disco cromado 
600mm.

POLTRONA
EGG



http://www.designchair.com.br/ comercial@designchair.com.br

POLTRONA
BERTÓIA 

Revestimentos: tecido, facto e 
vinil.
Bases: 4 pés cromados, 4 pontas 
alumínio, disco cromado 400mm 
e estrela cromada.

Revestimentos: tecido, facto e 
vinil.
Bases: 4 pés cromados, disco 
400mm cromado e estrela 
cromada.

CADEIRA
FORMIGA

32
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CADEIRAS E
POLTRONAS
DECORATIVAS

NACIONAIS

Revestimentos: tecido, facto e vinil.
Bases: 4 pés cromados, 4 pontas 
alumínio, disco 400mm cromado e 
estrela cromada.

POLTRONA
BELLA

33

Revestimentos: tecido, facto 
e vinil.
Bases: 4 pés de madeira, 
4 pontas alumínio, disco 
cromado 600mm e estrela 
alumínio.

POLTRONA
MINI EGG



PPCADEIRA
JULIA

Revestimentos: tecido, facto e 
vinil.
Bases: 4 pés cromados, 4 pontas 
alumínio, disco 400mm, estrela 
cromada e super elegante.

34

Revestimentos: tecido, facto e 
vinil.
Bases: 4 pés de madeira, 4 
pontas alumínio, disco cromado 
500mm e estrela alumínio.

ANDREA

Acabamento impecável, tapeçada a 
mão em espuma de alta qualidade. 
Base elegante e resistente, produ-
zida em madeira de alta qualidade.

AMÉLIE
POULAIN
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CADEIRAS EM
POLICABORNATO Cadeira Luis XV 

Phoenix Medalhão
Cadeira Princess 
Cadeira cristal de alta resistência, 
transparente e branca. Sob encomenda: 
branca, preta, fumê, dourada, entre 
outras. 

Cadeira cristal de alta 
resistência transparente. Sob 
encomenda: branca, preta, 
fumê, dourada, entre outras.

Revestimentos: tecido, facto e 
vinil. 
Base: cromada com 4 pés ou base 
em disco.

BANQUETAS
DECORATIVAS



 www.designchair.com.br
 (41) 3033-5250
 (41) 9 9259-1640
  comercial@designchair.com.br
  marketing@designchair.com.br



A MAIOR FÁBRICA E IMPORTADORA
DO SUL DO BRASIL

BAIXE NOSSO CATÁLOGO DIGITAL 

E CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA

(41) 3033-5250
(41) 9 9259-1640
comercial@designchair.com.br
marketing@designchair.com.br

NOME DO CONSULTOR:


