Setu Chairs
Versatilidade para diversos ambientes

Conforto ergonômico para diversos usuários em qualquer
tipo de ambiente
O Studio 7.5 criou para a Herman Miller um novo conceito em cadeiras multiuso. A Setu foi
projetada para o modo como vivemos e trabalhamos atualmente: em constante movimento
e em diferentes locais de trabalho ao longo do dia, na mesa de trabalho, na sala de reunião,
no lounge da empresa ou no home office. Desenvolvida para se adaptar a todos os espaços,
lugares e pessoas, a família Setu é composta por cadeira giratória, com rodízios ou sapatas e
lounge com banqueta de apoio para os pés.

A Kinematic Spine™ garante sustentação,
flexibilidade e liberdade aos movimentos.

O Lyris™, assento e encosto de suporte único,
permite um apoio saudável às costas inteiras.

Base em alumínio H-Alloy™: material durável,
anti-corrosivo e sem toxinas.

Setu é movimento.
O avançado sistema de sustentação Kinematic Spine™ oferece suporte ergonômico e
flexibilidade a todos os movimentos sem necessidade de ajuste.

Setu é conforto.
Seu assento e encosto de suporte único, Lyris™, permite um apoio saudável às costas inteiras.

Setu é simples de usar.
Com um único ajuste, de altura, é ideal para lugares onde múltiplos usuários utilizam a
mesma cadeira.

Setu é durabilidade.
Como expressão da nossa confiança na sua qualidade, a Setu possui a Garantia Herman Miller
de 12 anos para todos os elementos padrão e inclui mão-de-obra para todos os reparos sob
garantia.

Setu Bumper

Único ajuste: basta um toque no botão
transparente para um ajuste preciso de altura.

Setu é leveza e mobilidade.
Com poucos componentes na sua estrutura,
a Setu multiuso pesa apenas 8,62Kg.

Studio 7.5

Setu é sustentabilidade.
O design da Setu exige menos energia e material na fabricação. A estrutura moldada em
polipropileno e a base feita em alumínio H-Alloy™, material anti-corrosivo e sem toxinas,
são duráveis e resistentes. Com certificação GREENGUARD e Cradle-to-Cradle Silver da MBDC
a Setu contribui para obtenção de créditos LEED.

45% de materiais reciclados na fabricação

70% de materiais reciclados na fabricação

51% de materiais reciclados na fabricação

93% reciclável depois de pronta

98% reciclável depois de pronta

90% reciclável depois de pronta

22% pré-consumo
23% pós-consumo

35% pré-consumo
35% pós-consumo

25% pré-consumo
26% pós-consumo

A família de cadeiras Setu ganhou o prêmio “Ouro” de Design da Década como “Melhor Solução de Design Sustentável”
concedido pela Industrial Designers Society of America.

Cradle-to-CradleSM Silver
Todas emissões durante produção possuem
equivalência com o Climate Care

Showroom São Paulo
Tel +55 11 3056.1800
Av. Brig. Faria Lima 1800 10º andar
Jd. Paulistano - 01451-001

Showroom Rio de Janeiro
Tel +55 21 2267.9795
Rua Lauro Muller 116 Sala 704
Torre Rio Sul - 22290-160

Rede de representantes pelo Brasil, consulte nosso site.

Showroom Brasília
Tel +55 61 3327.1404
SCN QD 02 BL D Torre B Sala 632
Asa Norte - 70712-903
www.atec.com.br

