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CADEIRAS
Sinónimo de SAÚDE, porque é;
. Ergonómica no seu todo
. Segura
. Estável (não vira para trás) . A
costa da cadeira
não encosta à parede.
Este modelo de cadeira inovadora vem responder a um conjunto de preocupações diárias:
UMA POSIÇÃO CORRETA E CONFORTÁVEL,
equivale a uma maior concentração e daí maior rendimento e “aprendizagem”.
PORQUE É ABSOLUTAMENTE LAVÁVEL,
evita os nichos de micro-organismos.
SEGURA,
pela ausência de parafusos ou de “pézinhos” e pela impossibilidade de baloiçar (cair).
ERGONÓMICA,
porque a escala das dimensões das partes da cadeira, estão estudadas de acordo com a
idade dos utentes: daí resulta haver 8 tamanhos com medidas diferentes entre si.
SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO,
Não precisa de pinturas ou retoques, nem a substituição de assentos ou costas.
LEVE E EMPILHÁVEL,
facilita a arrumação das salas e a sua limpeza.
RESISTENTE,
evita os cuidados diários de prevenção, permitindo uma utilização lúdica da mesma.
RECICLÁVEL,
a pensar no bem estar, num mundo saudável.
Para se certificar de tudo o que acima informamos, basta contactar-nos para uma demonstração
para ver a verdade das nossas afirmações.
A ERGONOMIA,
é o estudo da interação entre as pessoas e os objetos que usam e o meio ambiente.
A RELAÇÃO DO UTENTE COM A SUA CADEIRA É FUNDAMENTAL,
devendo ter em consideração os aspectos, tais como: estética, durabilidade, tipo de
materiais e peso.
, ACOMPANHA A CURVATURA DA COLUNA VERTEBRAL,
O DESIGN DA CADEIRA
proporcionando apoio correto na zona lombar, diminuindo assim a pressão sobre os discos
e o esforço muscular. A longo prazo, reduz os riscos de rutura dos discos e a formação de hérnias.
A CADEIRA
,
é leve, fácil de manusear e de limpar. Numa só peça injetada em plástico, não enferruja, não
tem pregos, rebites ou parafusos e é empilhável.

Rua Raquel Roque Gameiro, nº4-A; 1500-540 LISBOA
Tel. 217 783 125 Fax. 217 783 364
E-mail: geral@cmiranda.com / www.cmiranda.pt
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Ergonómica
10 Cores diferentes:
Lavável,
Amarelo, Azul Claro, Azul Escuro, Cinza Claro, Cinza Escuro, Laranja, Verde Claro, Verde
Sem Manutenção Escuro, Vermelho Claro e Vermelho Escuro
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altura
assento

altuta
total da
cadeira

altura da
mesa

idade
recomendada

245 mm

445 mm

40 cm

18 / 24 meses

285 mm

525 mm

47 cm

2 a 3 anos

310 mm

555 mm

54 cm

3 a 5 anos

345 mm

590 mm

54 cm

3 a 5 anos

355 mm

640 mm

61 cm

6 a 8 anos

390 mm

700 mm

68 cm

6 a 10 anos

765 mm

74 cm

+ de 10 anos

795 mm

74 cm

+ de 14 anos

435 mm
460 mm
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ASSENTO,
Posição confortável, o ângulo lombar entre o assento e a costa
proporciona a posição correta e a natural curvatura da coluna.
A tipologia do polipropileno injetado tem características de
elasticidade para que a cadeira NÃO SEJA RÍGIDA mas CÓMODA e
CONFORTÁVEL. A parte da frente do assento da cadeira é arredondado para EVITAR A
MÁ CIRCULAÇÃO SANGUINEA e o consequente adormecimento das pernas.
Os profissionais médicos procuram cada vez mais investigar a história da nossa vida e
acreditam agora que os bons ou maus hábitos de postura se adquirem numa tenra idade. Também
há pesquisas que demonstram que o modo como tratamos os nossos bebés nos primeiros anos das
suas vidas pode ser benéfico ou prejudicial para o desenvolvimento de uma boa postura. A boa
postura é vista como uma das mais importantes chaves para manter uma boa saúde do esqueleto e
dos músculos ao longo da vida. Muitas pessoas que sofrem de repetidos problemas de costas na
meia idade e mais tarde, sofreram as causas, nos primeiros 20 anos.
TRABALHE SENTADO SEM RISCOS
Trabalhar sentado não é assim tão inofensivo como se pensa à primeira
vista. Estar sentado 40 horas força mais as costas do que estar de pé.
Semana após semana, o aparente conforto da nossa cadeira pode estar
a contribuir para a prazo surgirem as dores nas costas, fadiga e mesmo
lesões graves. As posturas incorretas do dia a dia sobrecarregam a
coluna cervical e lombar. É fundamental que o desenho da cadeira,
a altura, a inclinação do assento e o desenho do encosto assim como a
sua altura sejam adequados à compleição física do utente.
A cadeira
reúne condições de conforto, estabilidade e de higienização fácil. Sendo uma
cadeira muito simples é uma boa peça de mobiliário.

COSTA,
Dada a tipologia do polipropileno injetado a costa torna‐se
ligeiramente FLEXÍVEL, resultando daí um bem estar que permite a
utentes em fase de crescimento uma evolução normal sem atrofiamento
e no caso dos adultos reduz de forma significativa a fadiga.

CADEIRAS
RECOMENDADAS PARA TODAS AS IDADES E ESPAÇOS

CRECHES, JARDINS DE INFÂNCIA, ESCOLAS BÁSICAS, ESCOLAS
SECUNDÁRIAS, INSTITUTOS, UNIVERSIDADES, REFEITÓRIOS,
BIBLIOTECAS, SALAS DE PESSOAL, BARES, CANTINAS, PISCINAS, ETC.
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CRECHE - TAMANHO 1
Altura dos utentes

: 900 - 1000 mm

Tamanho da Cadeira : Tamanho 1
Altura do assento

: 245 mm

Cores
: Amarelo, azul claro, azul escuro,
cinza escuro, verde claro e vermelho claro

CRECHE - TAMANHO 2
Altura dos utentes

: 950 - 1200 mm

Tamanho da Cadeira : Tamanho 2
Altura do assento

: 285 mm

Cores
: Amarelo, azul claro, azul escuro,
cinza escuro, verde claro, verde escuro, vermelho
claro e vermelho escuro

JARDIM DE INFÂNCIA - TAMANHO 3
Altura dos utentes

: 1080 - 1250 mm

Tamanho da Cadeira : Tamanho 3
Altura do assento

Cores

: 310 mm

: Amarelo, azul claro, cinza escuro,
verde claro e vermelho claro

JARDIM DE INFÂNCIA - TAMANHO 4
Altura dos utentes

: 1190 - 1350 mm

Tamanho da Cadeira : Tamanho 4
Altura do assento

: 345 mm

Cores
: Amarelo, azul claro, azul escuro,
cinza claro, cinza escuro, verde claro, verde escuro,
vermelho claro, vermelho escuro e laranja
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1º CICLO - TAMANHO 5
Altura dos utentes

: 1250 - 1420 mm

Tamanho da Cadeira : Tamanho 5
Altura do assento
Cores

: 355 mm
: Amarelo, Azul claro, Cinza claro,

cinza escuro, verde claro e vermelho claro

1º CICLO - TAMANHO 6
Altura dos utentes

: 1330 - 1590 mm

Tamanho da Cadeira : Tamanho 6
Altura do assento

: 390 mm

Cores
: Amarelo, azul claro, azul escuro,
cinza claro, cinza escuro, verde claro, verde
escuro, vermelho claro, vermelho escuro e laranja

2º/3º CICLO - TAMANHO 7
Altura dos utentes

: 1460 - 1765 mm

Tamanho da Cadeira : Tamanho 7
Altura do assento

: 435 mm

Cores
: Amarelo, azul claro, azul escuro,
cinza claro, cinza escuro, verde claro, verde
escuro, vermelho claro, vermelho escuro e laranja

ADULTO - TAMANHO 8
Altura dos utentes

: 1590 - 1880 mm

Tamanho da Cadeira : Tamanho 8
Altura do assento

: 460 mm

Cores
: Amarelo, azul claro, azul escuro,
cinza claro, cinza escuro, verde claro, verde
escuro, vermelho claro e vermelho escuro
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2"/04 GARANTIA
EMPILHÁVEIS

LAVÁVEIS CORES FORTES

RESISTENTES

8 TAMANHOS DIFERENTES
As cadeiras

EQUIPAMENTO COM GARANTIA DE 12 ANOS
têm todas as características para se sentir feliz com a sua opção de compra.

Deverá ter alguns cuidados:
a) Não permitir aos utentes que se inclinem apoiando‐se nas duas pernas, pois é muito
perigoso, principalmente em pisos escorregadios.
b) Não permitir que o mobiliário seja usado como brinquedo.
c) Não deve permitir que as cadeiras sirvam de escadote.
d) No caso de detectar alguma anomalia deve retirar imediatamente a cadeira de uso e
contatar‐nos.

PARA VISITAR A NOSSA EXPOSIÇÃO, DEVERÁ AGENDAR PREVIAMENTE
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