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A linha Citra reúne as características essenciais de uma
cadeira moderna num produto competitivo. O desenho
da sua costa reflete a preocupação em conseguir que os
seus contornos sejam contínuos e fluidos. Assim, além
de intensificar o efeito do suporte lombar, todos os arcos
da costa foram projetados de forma coerente, para que
o resultado da sua convergência na parte inferior fosse
também apenas uma continuação desse conceito.

The Citra line brings together the essential features of
a modern office chair in a low price product. The design
of its backrest reflects the concern to ensure that its
contours are continuous and fluid. Thus, in addition to
intensifying the lumbar support’s effect, all the backrest
arches were coherently designed, so that the result of their
convergence at the bottom was also just a continuation of
this concept.
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Revestimento (assento): ER04
Upholstery material (seat): ER04

Revestimento (assento): ER16
Upholstery material (seat): ER16

CI.2232.PR

A cadeira Citra dispõe de duas escolhas de apoio de braços:
uma solução regulável em altura, com o topo macio em
poliuretano, ou como alternativa, um elegante braço fixo,
com um topo de dimensões largas que garante o apoio
completo ao antebraço do utilizador.
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The Citra chair has two choices of armrests: a height-adjustable
solution, with a soft polyurethane top, or, alternatively, an elegant
fixed armrest, with a wide top that guarantees complete support
for the user’s forearm.
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Braço ajustável
em altura
Height adjustable
armrests

Suporte lombar
ajustável em altura
Height adjustable
lumbar support

Regulação da tensão
do movimento
Motion tension
adjustment
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As inclinações da costa e do assento são controladas por mecanismo sincronizado,
o qual resulta num movimento suave e natural para o utilizador. O conforto do assento
e a sua durabilidade estão garantidos por um interior em espuma moldada.
A adaptabilidade da cadeira a cada utilizador é conseguida através da regulação
de tensão do movimento da costa, do ajuste em altura do suporte lombar e
opcionalmente com possibilidade de regulação em altura dos braços.

The angles of the backrest and seat are controlled by a synchronized mechanism,
which results in a smooth and natural movement for the user. Seat comfort and
durability are guaranteed by a molded foam interior. The adaptability of the chair to
each user is achieved through the tension adjustment of the back movement,
the height adjustment of the lumbar support and optionally the possibility of adjusting
the height of the arms.

Suporte lombar ajustável em altura
Lumbar support adjustable in height

Braço ajustável em altura
Armrest adjustable in height

Regulação da altura do assento
High seat regulation

Regulação da tensão do movimento
Motion tension adjustment
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