
Eames Aluminum Group 
& Soft Pad Chairs
Conforto e sofisticação para todos os ambientes



Uma expressão  
de excelência

A Herman Miller começou a produzir as cadei-
ras Aluminum Group para Charles e Ray Eames 
em 1958. Onze anos depois, o casal Eames 
ampliou o design original ao acrescentar almo-
fadas requintadas e estofadas individualmen-
te, batizadas de Soft Pad. As linhas simples,  
o uso inovador do material e o conforto no sis-
tema de relax são os fatores que explicam a 
demanda contínua por essas cadeiras.

Para garantir o conforto do sentar, Charles  
e Ray Eames criaram uma peça única e contí-
nua de assento e encosto. Qualquer que seja 
o material de revestimento, tecido, couro ou 
a inovadora tela Cygnus™, que deixa o corpo 
respirar, o resultado obtido combina firmeza 
com a dose exata de flexibilidade.

Traços duradouros Perfis de conforto

O elegante e sofisticado Aluminum Group  
e a linha Soft Pad, contam com a reputação da 
assinatura de Charles e Ray Eames. Dotadas 
de excepcional capacidade de integrar-se a 
espaços retrô, lobbies elegantes ou empresas 
jovens, os modelos executive, management, 
side e lounge possuem um sistema de sus-
pensão firme e flexível, que acolhe o corpo 
com delicadeza. Charles e Ray criaram a ver-
dadeira expressão de excelência de um design 
que resiste ao tempo.



Você sabe  
a diferença?
A Atec Original Design traz para você Aluminum 
Group & Soft Pad Chairs autênticos, produzidos 
exclusivamente pela Herman Miller.

Veja as diferenças entre o original  
e o similar nacional:

Alumínio Injetado a pressão com ferramental de alta precisão, requer 
investimento elevado e máquina injetora de grande porte.

Resistência de material infinitamente superior, peças com 
liga de alumínio sem impureza, precisas com superfície 
homogênea possibilitando um polimento com acabamento 
uniforme (sem ondulação).

Fundido em molde de areia (coquilha). Método 
rudimentar gerando imprecisão dimensional, porosidade 
e impureza de material.

Pode apresentar bolhas, o que levaria à ruptura do 
material com mais facilidade.

Braços Acabamento superior: não há porosidade o que proporciona 
uma superfície mais lisa e com maior brilho.

Recebem um verniz, processo exclusivo da Herman Miller, 
que evita a oxidação natural devido ao contato com o corpo 
humano. Também diminui a sensação de frio ao contato com 
o braço. A condução térmica se modifica quando existe este 
tratamento.

Superfície mais porosa, irregular e com menor brilho e 
resistência.

Não há revestimento.

Parafusos Todas as ferragens e parafusos de desenho original 
proporcionam equilíbrio entre as peças.

Peças comuns encontradas no mercado perdem a cor 
com o passar do tempo e seu design não condiz com o 
produto.

Mecanismos de 
relax e regulagem 
de altura

A Herman Miller é a única que produz as cadeiras com os 
mecanismos originais criados por Ray e Charles Eames. 
Relax projetados exclusivamente para o produto, mais 
discretos, eficientes e ergonômicos.

Apresenta mecanismos de relax comuns não 
adequados ao produto.

Rodízios 2 tipos diferentes de rodízios, projetados exclusivamente para 
o produto com o desenho original:
1. Apenas para carpete. Contém capa em zamac cromado. 
2. Para carpete e piso frio. Rodízio de borracha com design 

diferenciado.

Um único tipo de rodízio comum.

Matéria-prima Matéria-prima de primeira linha. Segue especificações do 
produto original. Couro e outros materiais de revestimento 
selecionados, obedecendo aos critérios de qualidade e 
garantia Herman Miller internacional.

Não existe controle de qualidade nas matérias-primas 
empregadas no produto.

Couro sem cromo Para revestimento de seus produtos, a Herman Miller só 
compra couro processado sem cromo, devido às potenciais 
implicações para a saúde, no processamento do couro com o 
cromo VI e, principalmente, na eliminação de desperdícios ao 
ambiente no final da sua vida útil.

Não existe controle de qualidade no couro utilizado nos 
produtos.

Original Similar nacional



Opções complementares

Tendo evoluído a partir de uma idéia comum, as cadeiras Aluminum Group e Soft Pad 
pertencem à mesma família de produtos. Além disso, as cadeiras compartilham algumas 
características:

• Os modelos Executive e Management possuem ajuste para a altura do assento, sistema 
de balanço e sistema giratório e são disponibilizados com rodízio ou deslizadores.

• As cadeiras Lounge vêm com deslizadores, e estão disponíveis nas versões com sistema 
de balanço e sistema giratório ou apenas sistema giratório, com ou sem braços. 
Acompanham ottomans da mesma série.

• Os braços, estrutura e bases são de alumínio polido, revestidos de poliuretano 
transparente.

• A tela Cygnus™, disponibilizada para todos os modelos Aluminum Group, combina 
solidez e flexibilidade e, por ser de material translúcido, ressalta o perfil elegante da 
cadeira.

• As almofadas das cadeiras Soft Pad são confeccionadas a partir de espuma de poliure-
tano, com aproximadamente 7 centímetros de espessura. As bases de todas as cadei-
ras são de alumínio de primeira linha, injetado a pressão.

Garantia mundial da Herman Miller

Como todos os produtos Herman Miller, as cadeiras Aluminum Group & Soft Pad Chairs 
destacam-se pela durabilidade, mantendo o seu valor e performance ao longo do tempo. 
Confiante na qualidade das suas cadeiras, a Herman Miller oferece uma garantia mundial 
para todos os elementos essenciais da Aluminum Group & Soft Pad Chairs, incluindo gas-
tos com mão de obra. Uma promessa clara e direta, que simboliza um ideal de excelência 
e comprometimento.

Sustentabilidade

As cadeiras Herman Miller são fabricadas de maneira socialmente responsável, respeitan-
do os rigorosos padrões de preservação ambiental do Protocolo McDonough-Braungart 
Cradle-to-Cradle. Aluminum Group & Soft Pad Chairs são 88% recicláveis e utilizam 61% 
de materiais reciclados em sua fabricação. As cadeiras contribuem para a obtenção de 
créditos LEED (Leardeship in Energy and Environmental Design - sistema de avaliação de 
desempenho ambiental) por sua embalagem retornável e reutilizável, pela durabilidade, 
conteúdo de reciclados nas fases pré e pós consumo e certificação GREENGUARD.

Ray e Charles Eames

Eames Aluminum Group Lounge Chair and Ottoman Eames Soft Pad Lounge Chair and Ottoman
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Todas emissões durante produção possuem 
equivalência com o Climate Care

LEED-CI Gold Certification

Showroom São Paulo

Tel +55 11 3056.1800
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Rede de representantes pelo Brasil, consulte nosso site. www.atec.com.br
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