
Embody Chairs
Para o seu corpo e sua mente



A Cadeira Embody faz bem para o corpo e para a mente
Sua mente trabalha melhor quando você está livre para se mover e a pressão sobre seus múscu-
los, ossos e tecidos é reduzida. E é isso que a Embody Chair faz! 

Ela elimina qualquer limitação de movimento ou desconforto que possa distraí-lo, estabilizando 
o ritmo cardíaco e aumentando a oxigenação no cérebro. Isso proporciona sua concentração no 
trabalho para um pensamento mais claro e produtivo. 

Cadeira dinâmica, movimentos benéficos à saúde
A Embody Chair oferece conforto ergonômico para quem precisa ficar por muitas horas em frente 
ao computador, pois, além de alinhar a cabeça com o monitor, reduz a compressão na coluna  
e retarda a perda dos fluidos dos discos vertebrais. 

O ajuste Backfit permite uma postura neutra e equilibrada e o apoio lombar se mantém constante, 
tanto quando inclinada para frente, quanto para trás. A forma estreita do encosto dá amplitude 
ao movimento dos braços e promove a entrada de mais ar nos pulmões.

O encosto da Embody se molda à curvatura da sua coluna vertebral. As camadas do revestimento Pixelated Support™ permitem o fluxo 
de ar pelo assento e encosto.



Formas que se moldam a você e ao seu gosto
Disponível em cores contemporâneas, a Embody Chair agrada a todos os gostos e combina com a 
decoração de escritórios clássicos e modernos. O seu revestimento, feito com o exclusivo tecido 
Pixelated Support™, mais se parece com uma pele, com superfícies dinâmicas que se adaptam 
a cada movimento e distribuem o peso por igual, proporcionando uma sensação de maciez, con-
forto e suporte total. 

A profundidade do assento é ajustável a qualquer biotipo.Use a alavanca de controle para ajustar a altura do assento 
e a tensão de rotação.



Forma = Função
Projetada por Jeff Weber e Bill Stumpf, o desenho da Embody Chair transmite  
a ideia de alto desempenho. Inspirada na forma humana, imitando a coluna ver-
tebral, esta cadeira revoluciona os conceitos de conforto e ergonomia no trabalho.

Cadeira com certificado de sustentabilidade
A Embody Chair é 95% reciclável, não contém PVC, além de ser fabricada com 
44% de materiais reciclados. Inserindo-se no conceito de green building e arqui-
tetura corporativa sustentável, ela recebeu os certificados Cradle to Cradle Silver, 
da McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC), e o GREENGUARD, contri-
buindo para obtenção de créditos LEED.

Jeff Weber Bill Stumpf

44% de materiais reciclados na fabricação
4% pré-consumo 
40% pós-consumo

95% reciclável depois de pronta

Como todos os produtos Herman Miller, a Embody 
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 
Embody, incluindo gastos com mão de obra. 

Todas emissões durante produção possuem 
equivalência com o Climate Care

LEED-CI Gold Certification

Showroom São Paulo

Tel +55 11 3056.1800

Av. Brig. Faria Lima 1800 10º andar

Jd. Paulistano - 01451-001

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

Showroom Rio de Janeiro
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Showroom Brasília

Tel +55 61 3327.1404
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