
NEST
A linha Nest alia uma forma acolhedo-
ra com um desenho sinuoso. Diver-
sos tipos de suporte providenciam 
opções entre materiais distintos bem 
como possibilidades de diferentes 
movimentos e funções. As variantes 
propostas poderão ser interpretadas 
como soluções para escritório, re-
cepção, hotelaria ou mesmo lar.
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A cadeira Nest exprime um modo 
contemporâneo de habitar um am-
biente. Combina uma escolha e uma 
identidade pessoal com um desenho 
intemporal que transmite o conceito 
de conforto e suavidade.





Todas as versões são constituídas por um monocasco 
de poliuretano injectado com uma estrutura interna de 
aço de alta resistência.

Versões com mecanismo
Versões com mecanismo providenciam um movimento suave de 
reclinação, o utilizador poderá adaptar a tensão da resistência ao 
movimento através de um manípulo lateral facilmente acessível na 
posição sentada. Também permitem o ajuste da altura.

NE.2341.CO //Giratória costa alta com mecanismo oscilante com 
regulação de tensão lateral.

NE.2141.CO //Giratória costa baixa com mecanismo oscilante 
com regulação de tensão lateral.

Versões sem mecanismo 
Versões sem mecanismo mas com uma coluna central, permi-
tem a rotação da cadeira, embora sem possibilidade de reclina-
ção ou ajuste de altura.

NE.2101.FO //Giratória costa baixa sem mecanismo, com base 
circular plana  em aço com acabamento cromado e coluna com 
acabamento cromado.

NE.2101.CO //Giratória costa baixa sem mecanismo, com base 
de 4 raios em alumínio com acabamento polido.

Versões com inclinação
Versões com uma inclinação fixa acentuada, permite rotação. 
Não permite o ajuste da altura.

NE.2301.CO //Giratória costa alta sem mecanismo, versão lou-
nge, com inclinação. Com base de 4 raios em alumínio polido. 
Apoio de pés disponível. Com base de 4 raios em alumínio com 
acabamento polido.

NE.2301.FO //Giratória costa alta sem mecanismo, versão lou-
nge, com inclinação. Com base circular plana em acabamento 
cromado e coluna com acabamento cromado.

Versões sem rotação 
Versões que não permitem rotação e apresentam uma altura fixa.

NE.1101.CO //Costa baixa com apoio de 4 pés com estrutura em 
varão de aço com acabamento cromado.

NE.1101.MO //Costa baixa com apoio de 4 pés em faia.

NE.1101.AO //Costa baixa com apoio de 4 pés em formato pirâmi-
de em aço com acabamento cromado.
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