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POR DENTRO DA MY CHAIR



Apoia-braço opcional, fixo  
ou com regulagem de altura e profundidade

Encosto em resina de engenharia produzido por meio do 
sistema Gas System Injection

Várias opções de desenhos e cores nos revestimentos

Assento com regulagem de profundidade, exclusivo sistema  
de amortecimento FlexMotion e chassi interno de geometria flexível,  

que garantem o máximo conforto

Regulagem de inclinação do encosto

Rodízios de alta durabilidade, com rodas  
de 65 mm de diâmetro

Encosto com linhas opostas que formam elementos vazados e permitem a  
troca de calor do corpo com o ambiente, ampliando a sensação de bem-estar

 Opção de apoio lombar regulável na altura



Logística reversa

A preservação de nosso planeta é uma responsabilidade de todos. A Flexform compromete-se em destinar  
corretamente os componentes da sua My Chair quando ela não for mais utilizada por você.

Regulagens intuitivas

• Mecanismo peso-pessoa com regulagem automática de inclinação do encosto. 
• Sistema anti-impacto, evitando o movimento brusco contra as costas do usuário ao desbloquear a inclinação.

Oportunidades de créditos LEED
A My Chair foi desenvolvida através de parâmetros que possibilitam a conquista de créditos reais para  
a certificação ambiental em empreendimentos. 

Espuma de Alto Conforto Fresh Comfort™ da Dow

Espuma exclusiva com elevado fator de conforto (maciez e suporte), com maior sensação  
de frescor, além da sua alta durabilidade. 

Certificação Greenguard

A My Chair participa de um programa sustentável amplamente  
reconhecido em todo o mundo.

 
Certificação ISO 21015:2007

Primeira cadeira no País a ser certificada em seu desempenho por norma internacional  
(International Organization for Standardization).

Espuma de Alta Tecnologia:
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A DIFERENÇA ESTÁ NOS DETALHES



Flexform Ind. Metalúrgica Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1.849
Cumbica - Guarulhos - SP
CEP 07170-350
Tel.: 55 11 2431-5511
flexform.com.br
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