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Materiais
As Cadeiras Verus estão disponíveis em uma variedade de tecidos e acabamentos.
Visite hermanmiller.com.br/verus-chairs para conhecer as opções de tecidos e materiais.

Família
Cadeira de Trabalho com Encosto com Suspensão
Cadeira de Trabalho com Encosto Triflex
Cadeira de Trabalho com Encosto Estofado
As informações a seguir se aplicam apenas às Cadeiras de Trabalho Verus
Visão Geral
Peso Máximo do Usuário
159kg kg/350 lbs
Suporte do Encosto
Suporte Sacral Passivo
Suporte Lombar Ajustável com Suporte Sacral

Padrão
Opcional

Altura do Assento
Amplitude de Altura Baixa
Amplitude de Altura Padrão

375 – 458mm
420 – 528mm

Para mais informações, por favor acesse hermanmiller.com.br
HermanMiller, Y, Verus, TriFlex, e PostureFit são marcas registradas da Herman Miller Inc., e suas subsidiárias
Impresso em PRC. Recicle, por favor.
© 2020 Herman Miller Brasil
Todos os direitos reservados.

Profundidade do Assento
Assento Ajustável		

410 – 480mm

Inclinação
Inclinação autoajustável com 3 Posições de Trava de Inclinação
Inclinação autoajustável com 4 Posições de Trava de Inclinação
Autoajustável com Limitador de Inclinação		
Controle de Tensão com 4 Posições de Trava de Inclinação		

Padrão
Padrão
Padrão
Padrão

Opções de Braços
Sem Braços
Braços Fixos
Braços com Altura Ajustável
Braços Totalmente Ajustáveis

Conforto e suporte ergonômico
com preço acessível

Verus
A Verus redefine o significado de cadeira de trabalho acessível.
Projetada para garantir alinhamento e suporte ergonômico, ela
proporciona conforto de curto e longo prazos com um preço
igualmente confortável. Com sua forma discreta e versátil, ela
combina facilmente com qualquer estilo.

A Verus trabalha com tanto empenho quanto as pessoas que
se sentam nela: fabricada de acordo com nossos mais altos
padrões de qualidade, a Verus conta com garantia de
12 anos, em três turnos.

Performance
O reforço sacral integrado da Verus mantém a coluna corretamente
alinhada, e as opções de suporte lombar ajustável acrescentam
conforto e estabilidade para um suporte total da coluna. A opção
de encosto TriFlex™ da Verus oferece um desempenho ergonômico
com durabilidade ainda maior: a engenharia do padrão flexível
feito de polímero fácil de limpar define três zonas ergonômicas sacro e lombar, coluna central, e escápula superior - para moldar,
ventilar e movimentar-se junto com seu corpo para um encaixe
firme e confortável.

Design
A Verus tem um design versátil que combina facilmente com o
estilo de qualquer local de trabalho. Sua forma discreta tem uma
variedade de cores e tecidos, e inclui opções de encosto com
suspensão, estofado ou Triflex.

A opção de encosto Triflex da Verus é
fabricada em polímero durável, fácil
de limpar, que se destaca em qualquer
ambiente de trabalho - escritório,
educação ou saúde.

O suporte ergonômico integrado da Verus conta com três
diferentes opções de encosto: Triflex, suspensão, ou estofado

