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The modern work space is dynamic and customizable. 
The environments are designed so that several different users have their 
needs and preferences fulfilled.
These new requirements led Alital to design the Bonsai range, a versatile 
product, available in different versions and with a high number of optional 
features.

Os ambientes de trabalho modernos são dinâmicos e personalizáveis. 
Os espaços criados têm de se adaptar e corresponder simultaneamente
às preferências e necessidades de vários utilizadores.
Estes novos requisitos levaram a Alital a desenvolver a linha Bonsai,
um produto versátil, disponível em diferentes versões e com um elevado 
número de opcionais.
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A versão revestida da Bonsai destaca-se pela área revestida
na parte traseira da costa. Além das  possibilidades de
contraste de cor que pode criar, apresenta uma vantagem
significativa, pois permite que o suporte lombar possa atuar
de uma forma mais direta e eficaz, quando comparada com 
uma costa revestida de construção tradicional.

The upholstered version of the Bonsai model stands out for its use 
of an upholstered area in the backside of the backrest. Besides 
the opportunity to create interesting uses of color contrast, this 
area also provides a very important functional benefit: It allows the 
lumbar support to actuate in a more direct and efficient way when 
compared to a backrest with a more conventional construction.

Suporte lombar regulável
em altura e profundidade

Height and depth
adjustable lumbar support

Braço ajustável em
altura (BN.BR3D)

Braço ajustável em
profundidade (BN.BR3D)

Assento ajustável em
profundidade (opcional)

Height adjustable
armrest (BN.BR3D)

Depth adjustable
armrests (BN.BR3D)

Depth adjustable
seat (optional)

Braço ajustável
em largura (BN.BR3D)

Width adjustable 
armrest (BN.BR3D)
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Versão com costa revestida
Upholstered backrest

Revestimento (assento e costa): ER05
Upholstery material (seat and backrest): ER05

BNM.2280.CO c/ BN.BR3D
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Uma costa elegante e moderna, que integra o suporte lombar de 
um modo discreto. Todas as suas linhas são fluídas e combinam 
os diferentes elementos da cadeira de uma forma coesa.
Sob consulta, também é possível selecionar uma rede de cor 
alternativa ao preto.

In the mesh version, the lumbar support is blended with the remaining 
backrest which is very elegant and modern. The design is very fluid 
and all different elements of the chair are combined harmoniously.
It is also possible to choose a alternative mesh color for the
backrest (under consultation).

BNM.2260.PR c/ BN.BR3D

Versão com costa em rede
Mesh backrest

Revestimento (assento): ER11
Upholstery material (seat): ER11
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Suporte lombar regulável
em altura e profundidade

Height and depth
adjustable lumbar support

Regulação da resistência
do movimento da costa

Backrest movement
adjustment
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Neste modelo um controlo circular que é operado de forma 
intuitiva permite regular de forma progressiva a profun-
didade do apoio. Deste modo o utilizador pode optar por 
um apoio mais forte e rígido ou um apoio mais suave  caso 
seja essa a sua preferência.

It is also depth adjustable. By turning the circular knob the 
user can adjust in a very easy way, the intensity of lumbar 
support, which means the support can be rigid and firm or 
instead provide a softer feel. This is done in a progressive 
way, making sure every user will find their preferred setting.

Para complementar a linha Bonsai, também acrescentamos 
um novo modelo de apoio de braços à nossa gama. 
Este oferece uma excelente relação entre a sua qualidade, 
preço e características. Além da habitual regulação em 
altura,  este modelo de braço possui um topo macio para 
garantir o conforto do utilizador e também regulação
em profundidade do topo para uma maior possibilidade
de personalização. Opcionalmente também pode ser
equipado com uma prática regulação em largura.

To complete the Bonsai line, we also added a new armrest 
to our offer. This armrest offers an exceptional value for its 
price. It is height and depth adjustable, and optionally also 
width adjustable. It is also equipped with a soft touch PU 
top pad.

A linha Bonsai possui um apoio lombar regulável em altura
e em profundidade. O utilizador pode deslocar verticalmente 
o suporte lombar até este ficar posicionado na zona correta 
das suas costas, ajudando assim a manter uma boa postura.

The Bonsai model is equipped with a lumbar support which 
is height and depth adjustable. The user may move vertically 
the lumbar support until it is located in the correct position, 
making sure that the best posture can be achieved.
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Suporte lombar regulável em altura e profundidade
Height and depth adjustable lumbar support

Braço ajustável em altura (BN.BR3D)
Height adjustable armrest (BN.BR3D)

Braço ajustável em largura (BN.BR3D)
Width adjustable armrest (BN.BR3D)

Braço (BN.BR3D) e assento ajustável em profundidade (opcional)
Height adjustable armrest (BN.BR3D) Depth adjustable seat (optional)

BNM.2280.CO c/ BN.BR3D BNM.2260.PR c/ BN.BR3D
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The high number of choices and accessories available in this model 
allows every client to find the perfect balance between the most useful 
customization options and available budget.
For a more intensive use, we recommend for example the user to choose 
a moulded foam seat which will guarantee to retain its shape even after 
many years of daily use. 
If there is a large variance in the users’ heights, one may contemplate to 
equip the chair with an adjustable depth seat.

O elevado número de opcionais disponíveis neste modelo permite que 
cada cliente encontre a combinação perfeita entre as funções de ajuste 
mais valorizadas e o orçamento disponível.
Para situações de uso mais intensivo pode escolher-se que o assento seja 
em espuma moldada, com o objetivo de garantir uma boa resistência à 
deformação mesmo com o decorrer de anos de uso.
Nos locais onde ocorra uma grande variação de estatura dos utilizadores 
deverá ser equacionado o opcional da regulação em profundidade do
assento de forma a que cada um adapte a cadeira ao seu tamanho.
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