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A forma colorida e casual de  
puxar uma cadeira

Caper
Projetada por Jeff Weber 

Uma cadeira perfeitamente portátil, a Caper é projetada para 
ser movida. Junte algumas Capers para trabalhos colaborativos. 
Redistribua algumas Capers e transforme sua sala de aula. 
Leve um Carrinho Caper de cadeiras empilháveis da sala de 
conferências para a cafeteria. A Caper é leve, durável e fácil de 
instalar, sendo ideal para espaços informais e flexíveis, onde a 
reorganização é incentivada.

A cadeira Caper, em todas as suas variedades — cadeiras 
e banquetas multiusos, cadeiras e banquetas empilháveis, 
assim como a cadeira empilhável Caper com prancheta — foi 
concebida por Jeff Weber. O objetivo dele, e também o nosso, 
era a criação de um assento confortável e móvel que também 
fosse acessível. “Um design excessivamente bom parece ser 
caro”, diz Weber, “eu queria romper esse estereótipo”.





A cadeira empilhável Caper com Prancheta Tablet possui uma superfície de trabalho generosa, para acomodar a tecnologia atual, um mecanismo de eixo totalmente revestido para 

eliminar pontos de beliscadura e um amortecedor embutido para evitar batidas bruscas ao ser abaixado.

Desempenho

O assento e o encosto de polipropileno da Caper são contornados para 
proporcionar conforto e flexibilidade, e coloridos o suficiente para iluminar 
qualquer ambiente. Furos existentes no material permitem que o seu 
corpo respire, assim, a umidade e o calor dissipam, e você se mantém 
refrescado. O assento FLEXNET™ opcional utiliza materiais de suspensão 
avançados para minimizar os pontos de pressão, mantendo você 
confortável por mais tempo. 

As cadeiras e banquetas multiusos Caper contam com ajuste de giro, 
de inclinação e de altura do assento, para suportar uma grande variedade 
de atividades. É possível empilhar até 6 cadeiras empilháveis Caper 
no chão ou 15 cadeiras no carrinho. Com conectores opcionais para 
acoplamento, elas proporcionam um espaço de apresentação arrumado. 
Também é possível empilhar até 4 cadeiras empilháveis com prancheta 
e 5 banquetas empilháveis no chão, graças ao design inteligente das 
pernas e do aro. Todas as cadeiras Caper estão disponíveis com e 
sem prancheta.

As cadeiras empilháveis para agrupamento 

Caper ajudam a manter o espaço 

desobstruído e organizado para 

apresentações ou palestras. Conectores 

de agrupamento combinam com os 

acabamentos de estrutura da Caper.



Design
Jeff Weber projetou a família Caper de assentos para acomodar uma 
diversidade de pessoas e, igualmente importante, tornar confortáveis os 
vários espaços onde utilizam suas cadeias e as tarefas que desempenham.

Com elegância e versatilidade, as cadeiras e banquetas Caper são 
disponibilizadas numa palheta com opções de cores modernas e 
intensas. Cores neutras sofisticadas complementam, enquanto que 
cores primárias vibrantes dão energia, agregando assim uma função 
prática e uma variedade de cores a qualquer ambiente.

Sobre Jeff Weber

O interesse de Jeff Weber no design de mobiliário começou quando 
ele conheceu o lendário Bill Stumpf. Juntos, formaram a Stumpf, 
Weber + Associates em 1999, colaborando para o revolucionário 
design da cadeira Embody®. Hoje, Jeff é o designer principal do Studio 
Weber + Associates, que emprega uma filosofia de design baseada na 
empatia pelas pessoas que utilizam seus produtos. Jeff acredita que o 
design é “o tecido conectivo entre as pessoas e o mundo”. E acrescenta, 
“A qualidade do design realmente dita a qualidade da experiência do 
usuário e, portanto, define a nossa existência”.

Todas as versões empilháveis — com ou sem braços, com rodízios ou deslizadores — podem ser 

empilhadas para o armazenamento e aproveitamento do espaço, quando não estiverem em uso.

Jeff Weber



Materiais

As cadeiras e banquetas Caper estão disponíveis em uma variedade 
de cores versáteis, de primárias vibrantes a neutras sofisticadas.

Cadeiras Caper

Para mais informações visite www.hermanmiller.com.br

HermanMiller, y, Caper e Embody estão entre as marcas comerciais registradas da Herman Miller, Inc.  
® Level é uma marca registrada da BIFMA International. 
® GREENGUARD é uma marca registrada da GREENGUARD Environmental Institute. 
® FLEXNET é uma marca registrada da Milliken & Co. 
® Global GreenTag é uma marca registrada da Global Green Tag Pty Ltd.

Impresso nos EUA. Recicle. 
© 2015 Herman Miller, Inc., Zeeland, Michigan 
Todos os direitos reservados. 
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Família
Cadeira multiuso 
Banqueta multiuso 
Cadeira empilhável 
Banqueta empilhável 
Carrinho Caper 
Cadeira empilhável com prancheta

Visão geral
Peso máximo do usuário 300 lb/136 kg 
Altura máxima de empilhamento, Cadeira empilhável: 6 (chão), 15 (carrinho) 
Altura máxima de empilhamento, Banqueta empilhável:  5 (chão) 
Altura máxima de empilhamento, Prancheta:  4 (chão), 4 (carrinho)

Profundidade do assento (Empilhável)
Assento moldado, Cadeira: 17 ¼ polegadas 
Assento moldado, Banqueta: 17 ¼ polegadas 
FLEXNET Assento 18 ½ polegadas

Profundidade do assento (Multiuso) 
Assento moldado 18 ⅜ polegadas 
FLEXNET Assento 18 ⅜ polegadas

Altura do assento (Empilhamento) 
Assento moldado, Cadeira: 17 ½ polegadas 
Assento moldado, Banqueta: 24 polegadas, 30 polegadas 
FLEXNET Assento, Cadeira: 18 polegadas 
FLEXNET Assento, Banqueta: 24 polegadas, 30 polegadas

Altura do assento (Multiuso)
Assento moldado, Cadeira: 16 a 21 ½ polegadas 
Assento moldado, Banqueta: 23 ½ a 33 ½ polegadas 
Assento Flexnet, Cadeira: 16 a 21 ½ polegadas 
Assento Flexnet, Banqueta: 23 ½ a 33 ½ polegadas

Inclinação (Somente multiuso)
Inclinação biomecânica 

Opções de braço
Sem braços 
Braços fixos  

Destaques ambientais (Somente empilhável)
Capacidade de reciclagem  Até 95% 
Nível BIFMA® 3 
GREENGUARD® Certificação 
Cradle to Cradle® Prata 
Global GreenTag® Green Rate  Nível A

Categoria de Preço 1 
Silver Grey
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Categoria de Preço 1 
Black
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