
Canvas Office 
Landscape
A perspectiva holística que traz harmonia, 
opção e conexão para as organizações  
e seus espaços de trabalho.



A linha Canvas é um conjunto de elementos simples que proporciona espaços animados, onde pessoas talentosas possam 
trabalhar melhor juntas. Ao oferecer um conjunto vasto, porém coeso de opções, a linha Canvas permite criar ambientes 
completos e integrados, que são flexíveis, bonitos e replicáveis. A solução pode criar desde espaços públicos a escritórios 
particulares. Ambientes de trabalho que se adaptam à tecnologia e à tarefa a ser realizada: aberto, fechado; trabalho indi-
vidual, em grupo; casual, formal; reuniões planejadas, não planejadas; contemplativo e social.



Armário com o acabamento Debossed. Todas as conexões organizadas em um só lugar. Diversas opções de acessórios que personalizam a estação 
de trabalho.



Opção de estética, de elementos, dos locais de trabalho 
Conjunto de peças e variedade de acabamentos, cores e configurações que permitem 
customizar seu ambiente de trabalho e então modificá-lo quando as coisas mudarem, 
porque sempre mudam.

Harmonia
Uma linha completa com diversas opções de combinação entre gaveteiros, arquivos 
e armários. Sua estação de trabalho livre para que a ideias fluam enquanto seus 
arquivos ficam organizados e à mão, criando um ambiente harmônico nos detalhes, 
no fluxo de trabalho ou na identidade organizacional.

Conexão entre as pessoas e sua tecnologia
É possível integrar várias telas, cabos e fontes de energia no ambiente para manter 
as conexões humanas e estimular interações criativas.

Sustentabilidade
A linha Canvas foi desenvolvida de acordo com o protocolo “Cradle to Cradle” e tem 
a certificação GREENGUARD, que o ajuda a obter créditos LEED. Os componentes  
da linha são 69% recicláveis. As molduras são de aço 100% reciclável. O conteúdo de 
uma estação de trabalho comum é 36% reciclável.

66% de materiais reciclados na fabricação
64% pré-consumo 
2% pós-consumo

13% reciclável depois de pronta
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A linha Canvas possui garantia Herman Miller 
de 12 anos para todos componentes.

Rede de representantes pelo Brasil, consulte nosso site. www.atec.com.br
Todas emissões durante produção possuem 
equivalência com o Climate Care
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