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Nowadays the requirements for a product’s design are very 
high. Its features must transform the product into some-
thing unique and identifiable, however, it is simultaneously 
required that a consensus must be reached and that it 
should appeal to more than only a small number of users. 
The Lasker range tries to achieve this balance.
Elegant and fluid lines, combined smoothly, but never
forgetting this unique chair’s personality.

LS.2362.CR.02

Na atualidade a exigência no desenho de um produto
é elevada. Procuram-se características que tornem esse 
artigo único e identificável, todavia é em simultâneo
necessário que seja consensual: que não satisfaça apenas 
um número reduzido de utilizadores. 
O modelo Lasker tenta obter esse equilíbrio.
Linhas elegantes e fluidas, combinadas de forma suave, 
mas sem nunca esquecer a personalidade desta cadeira.
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O modelo Lasker encontra-se disponível numa versão clássica 
com materiais em preto mas também numa versão moderna, 
com materiais mais claros.

The Lasker model is available in a classic version with dark mate-
rials, but it is also available in a more modern version, with lighter 
colored materials.

LS.2362.PR.01 LS.2362.PR.01

Revestimento (assento): GS07
Upholstery material (seat): GS07
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Encosto de cabeça
ajustável em altura

Suporte lombar
ajustável em altura

Height adjustable
headrest

Height adjustable
lumbar support

Assento ajustável
 em profundidade

Braço ajustável em
orientação e profundidade

Adjustable
sliding seat

Depth and orientation
adjustable armrests 

Braço ajustável
em altura

Height adjustable
armrests
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Na sua versão clara, a escolha da cor dos materiais foi cuidada, 
criou-se um conjunto que utiliza branco nas zonas menos sus-
cetíveis a escurecerem pelo uso (aro da costa) e cinza nas zonas 
em maior contacto, como por exemplo a rede e sobretudo no 
topo macio dos seus braços, que utilizam um tom mais escuro.

In its lighter colored version, the tones of the materials were 
carefully selected. This model uses white in the areas less sus-
ceptible to darken with use (backrest rim) and gray in the areas 
with more contact, such as the back mesh and especially the 
soft top of the armrests.

LS.2262.PR.02

Revestimento (assento): GS10
Upholstery material (seat): GS10

LS.2262.PR.02
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Além da sua estética, esta linha também quer satisfazer os seus utilizadores pelas suas 
funções. Todas as suas variantes estão equipadas com o assento em espuma moldada 
para uma maior durabilidade e é sempre ajustável em profundidade.
Os braços possuem um topo macio e são reguláveis em altura, profundidade e orientação.
Também dispõe sempre de um prático suporte lombar ajustável em altura. 
Opcionalmente pode ser equipada com uma secção de apoio de cabeça. Este foi 
integrado de uma forma continua na costa, eliminando assim a necessidade de um 
elemento separado, não prejudicando a harmonia do desenho desta cadeira.
Todavia a funcionalidade mais uma vez também não foi comprometida e por esse 
motivo esta secção é ajustável em altura.

In addition to its aesthetics, this model also likes to please its users for its functionality. 
All variants are equipped with a molded foam seat (for greater durability) which is 
adjustable in depth. The chair armrests have a soft top and are adjustable in height, 
depth and orientation. It has also a practical lumbar support which is adjustable
in height.
Optionally, it can be equipped with a headrest section. This was integrated in the 
chair’s back, thus eliminating the need for a separate element, not harming that way 
the harmony of the design of this chair. However, functionality has not been compro- 
mised, since this section is height adjustable too.

LS.2362.PR.01 LS.2262.PR.02

Suporte lombar ajustável em altura
Lumbar support adjustable in height

Braço ajustável em altura
Armrest adjustable in height

Braço ajustável em orientação
Armrest adjustable in orientation
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Braço e assento ajustáveis em profundidade
Armrest and seat adjustable in depth
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