
SILK



02 03

SILK
A linha Silk é uma solução de cadeiras de escritórios bastante completa a nível das 
variantes que a constituem bem como nas suas características e funcionalidades. 
Em todas as versões é utilizada espuma moldada nas secções da costa e do assento para 
garantir uma boa durabilidade, conforto e para obter uma forma rigorosa e um perfil 
reduzido, resultando num desenho moderno e leve. 
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IL.2362.CO

O design da cadeira invoca a intuição de um esboço. As linhas são orgânicas e naturais, sem que 
nenhum elemento seja destacado em demasiado. O perfil estreito da costa e a sua união suave ao 
assento conferem um visual discreto e consensual que se integra em qualquer ambiente. 
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IL.2262.CO

As variantes direcionais do modelo Silk são equipadas na sua versão standard e a um preço competitivo,
com características que habitualmente apenas são encontradas como opcionais associados a acréscimos 
muito significativos. No modelo Silk direcional os braços são sempre reguláveis em altura, profundidade,
orientação bem como em largura. A parte inferior do braço é em alumínio polido contribuindo assim 
para um realce elegante do valor do produto. A base standard também é em alumínio polido. O mecanismo 
além de ser sincronizado também permite a regulação da profundidade do assento.  

SILK

Braço regulável em 
orientação (+15º, 0, -15º)

Assento regulável em 
profundidade (em 50mm)

Braço regulável em
profundidade (em 50mm)

Braço regulável em altura
(em 80mm)

Braço regulável em largura
(em 30mm)



10 11

A linha Silk é também constituída por duas versões de apoio que poderão ser usadas como 
complemento às variantes direcionais ou de forma independente. O modelo giratório IL.2111.CO é uma 
solução versátil que poderá ser aplicada em situações de atendimento, salas de reunião e espaços 
de trabalho de utilização menos frequente. A versão IL.1401.CO é uma solução de estrutura trenó, que 
além das funções mais tradicionais de visitante e atendimento também poderá ser considerada para 
situações de formação e reunião devido ao seu conforto e design atractivo.   
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IL.2111.CO
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Versões Direcionais: (IL.2262.CO e IL.2362.CO)
Giratória costa alta e alta com secção de apoio de cabeça.
Costa: Espuma moldada. Revestida frontalmente.
Assento: Espuma moldada. Regulável em profundidade.
Base giratória: Alumínio com acabamento polido.
Mecanismo: Sincronizado.
Braços: Reguláveis em altura, profundidade,
orientação e largura (4D) com topo macio.

Versões de Apoio: (IL.2111.CO e IL.1401.CO)
Giratória oscilante e trenó.
Costa: Espuma moldada. Revestida frontalmente.
Assento: Espuma moldada. 
Base giratória: Alumínio com acabamento polido (IL.2111.CO).
Mecanismo: Oscilante com bloqueio na posição vertical (IL.2111.CO).
Braços: Fixos integrados na costa. Polipropileno.
Estrutura: Em tubo de aço com acabamento cromado (IL.1401.CO)

SILK

IL.1401.CO
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ALITAL - Cadeiras de escritório, SA
Raso da Alagôa ( Z.I )

Apartado 377
3754-909 - Águeda

Portugal

Tlf.: (+351) 234 630 130
Fax: (+351) 234 630 139

geral@alital.pt
www.alital.pt


