
Caper Chairs
Leveza e mobilidade



Conforto em toda parte

Trabalhar é estar em movimento. É permanecer sempre online e desenvolver diferentes tarefas 
enquanto circulamos pelo nosso local de trabalho. Por isso, para quem está acostumado  
a ambientes dinâmicos e desafiadores, a Caper é a cadeira perfeita. Em espaços de trabalho 
em grupo, salas multifuncionais ou mesmo refeitórios, a Caper acompanha o seu ritmo 
aonde quer que você vá. Com um peso mínimo de apenas 4.09kg, ela surpreende pela 
leveza das suas cores e formas. Fácil de movimentar, armazenar ou empilhar. O designer 
Jeff Weber incorporou ao seu desenho assentos e encostos de material flexível perfurado, 
que permite a passagem do ar e garante o máximo de conforto térmico e liberdade  
de movimento – a qualquer hora e em qualquer lugar.

Leveza em cada detalhe

Como parte de uma família de cadeiras empilháveis multifuncionais, a Caper agrega  
ao ambiente de trabalho um estilo consistente, com total conforto para os seus usuários.  
O seu design leve e simples integra-se aos ambientes harmoniosamente, sem comprometer 
o layout dos espaços. A opção de assento FLEXNET™ utiliza um material resistente que 
se assemelha à uma tela, permitindo a passagem do ar e garantindo maior conforto 
durante o uso.

Uma em cima da outra

Quando projetou a Caper, Jeff Webber tinha em mente a portabilidade da sua criação. Nos 
modelos com ou sem rodízios, a Caper é leve e fácil de empilhar – máximo de 6 no chão  
e 15 no carrinho Caper, com ou sem braços ou rodízios. O modelo Caper multifuncional con-
ta com ajustes pneumáticos fáceis de usar, para regulagem de altura do assento e tensão 
do mecanismo de relax.Carrinho Caper: até 15 cadeiras empilhadas

Disponível em 10 diferentes cores



Opção de assento FLEXNET, distribuição uniforme do peso Fácil de movimentar e empilharSuporte anatômico, permite a passagem do ar



25% de materiais reciclados na fabricação
7% pré-consumo 

18% pós-consumo

100% reciclável depois de pronta

Conforto atraente

A Caper traz cor e movimento para qualquer espaço. Disponível em quatorze cores diferentes, 
oferece opções que vão do divertido ao sofisticado. Com seu design atraente e versátil,  
a Caper combina com qualquer ambiente.

Sustentabilidade

As cadeiras Herman Miller são fabricadas de maneira socialmente responsável, respeitando 
os rigorosos padrões de preservação ambiental do Protocolo McDonough-Braungart Cradle-
to-Cradle. A Caper é um produto 100% reciclável e utiliza 25% de materiais reciclados em sua 
fabricação. A Caper contribui 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.

Jeff Weber

Como todos os produtos Herman Miller, a Caper 
Chair destaca-se pela durabilidade, mantendo 
o seu valor e performance ao longo do tempo. 
Como prova disso, a Herman Miller oferece 
garantia de 12 anos para todos os elementos 
essenciais da Caper, incluindo gastos com mão 
de obra. 

Todas emissões durante produção possuem 
equivalência com o Climate Care

Cradle-to-CradleSM Silver

Rede de representantes pelo Brasil, consulte nosso site. www.atec.com.br
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