KIARA
KIARA

Um modelo definido pela costa atrativa e de desenho minimalista,
usando linhas suaves e formas que criam uma identidade única.
A sua construção dispensa o uso de materiais plásticos, contribuindo
assim para um aspecto intemporal. Poderá optar-se por duas
soluções distintas de braços: alumínio para um modelo mais
sóbrio e rigoroso ou integralmente revestidos de forma a obter
um produto mais clássico e acolhedor.
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Elusive Shape

A model defined by the attractive backrest and its minimalist design,
using smooth lines and shapes that create a unique identity.
Its construction eliminates the use of plastic materials, thus contributing
to a timeless appearance. Two distinct armrests can be chosen:
aluminum for a more sober and rigorous model, or fully upholstered
in order to obtain a more classic and comfortable product.
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KIARA
Versões: Giratória disponível com costa baixa, costa
alta e costa alta com secção de apoio de cabeça.
Versions: Swivel available with low, high and high
with headrest section backrest.
Costa e assento: Monocasco integralmente
revestido. Espuma flexível.
Backrest and seat: Fully upholstered monoshell.
Cut foam.
Base: 5 ou 4 raios em alumínio polido
ou 4 raios em poliamida.
Base: 5 or 4 spokes in polished aluminum
or 4 spokes in polyamide.
Mecanismo: Oscilante ou sem mecanismo.
Elevação a gás.
Mechanism: Tilt or without mechanism.
Gas lift.
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Braços: Fixos em alumínio polido
ou fixos integralmente revestidos.
Armrests: Fixed in polished aluminum
or fully upholstered.
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KIARA
KIARA

Um modelo definido pela costa atrativa e de desenho
minimalista, usando linhas suaves e formas que criam
uma identidade única.Várias opções de suporte, permitem que seja usada em funções diversas. Nas versões
giratórias pode-se escolher entre um braço de alumínio
polido ou o braço totalmente revestido.

kiara

dois . two

Elusive Shape

A model defined by its beautiful backrest and minimalist
design, using smooth lines and shapes that create
a unique identity. Multiple support options allow it to be
used for diverse purposes. In the swivel versions it is also
possible to choose between a polished aluminum armrest
or a fully upholstered one.

KI.2100.PO.02 c/ KI.BFR
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KIARA
Versões: Fixa disponível como cadeira tipo lounge
(opcionalmente com respectivo apoio de pés) e em
formato de banco alto. Versão giratória com costa baixa.
(Outras versões disponíveis no catálogo 1).
Versions: Fixed version available as lounge chair format
(optionally with a matched feet rest) and as a high stool.
Swivel version available with low back
(other versions available in catalog 1).
Costa e assento: Monocasco integralmente
revestido. Espuma flexível.
Backrest and seat: Fully upholstered
monoshell. Cut foam.
Braços: Fixos. Alumínio polido ou
integralmente revestidos.
Armrest: Fixed. Polished aluminum
or fully upholstered.
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Aplicável às versões fixas:
Estrutura: Varão de aço com acabamento
pintado ou cromado.
Applicable to fixed versions:
Frame: Steel rod with painted or chrome finish.
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Aplicável às versões giratórias:
Suporte: Base piramidal de 4 raios em poliamida
ou em alumínio polido.
Base de 5 raios em alumínio polido.
Applicable to swivel versions:
Support: 4 spokes in high pyramid format in nylon or
polished aluminum. 5 spokes in polished aluminum.
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MINIMALIST SHAPES,
ULTRA-COMFORTABLE

KI.2400.CO
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KIARA
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