
As tradicionais cadeiras universitárias com linhas 
limpas e elegantes fazem versão com prancheta 
da Cadeira Pólen. Um lindo produto para salas de 
aula, treinamento ou mesmo de trabalho. Possuem 
ampla prancheta com 40x30cm de área, além do 
confortável apoio para os braços. Porta livros em 
chapa perfurada e opcionais de estofado ou assento 
em laminado completam este produto. Há opção 
para destros e canhotos.

Dimensões (cm)

Modelo A L P Aa

T6 83 78 56,5 46

T5 80 78 56,5 43

Dimensões

Conservação e limpeza

Garantia
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• Limpar com pano macio embebido em água e detergente líquido e, em 
seguida, secar com uma flanela. Não utilizar produtos com cera, silicone     
e solventes.

• Não utilizar objetos pontiagudos ou materiais abrasivos, como saponáceo, 
esponja de aço e esponjas abrasivas;

• Não deixar os produtos e estofados expostos a raios solares, umidade, 
maresia e chuva, pois isso pode manchar a pintura, enferrujar a peça         
ou danificar as superfícies;

• Evitar sobrecarga, distribuir o peso uniformemente nas prateleiras e 
gavetas e não arrastar os móveis;

• Reapertar os parafusos quando houver necessidade.

Materiais e acabamentos

Sobre o produto

*Imagens meramente ilustrativas. 

O mobiliário possui 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. A avaliação 
das avarias notificadas podem ser feitas em um prazo de até 30 dias.

Cadeira Pólen Universitária 
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*Área útil da prancheta (cm)

**Disponível nas versões Destro e Canhoto
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Estrutura em aço carbono com acabamento em pintura 
eletrostática de alta resistência e durabilidade.

Assento e encosto em compensado laminado de madeira 
maciça.

Assento e encosto revestidos em laminado melamínico de 
diversas opções de cores e texturas.

Porta livros opcional em chapa de aço perfurada.



*Imagens meramente ilustrativas. 
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As tradicionais cadeiras universitárias com linhas 
limpas e elegantes fazem versão com prancheta 
da Cadeira Pólen. Um lindo produto para salas de 
aula, treinamento ou mesmo de trabalho. Possuem 
ampla prancheta com 40x30cm de área, além do 
confortável apoio para os braços. Porta livros em 
chapa perfurada e opcionais de estofado ou assento 
em laminado completam este produto. Há opção 
para destros e canhotos.

Dimensões Materiais e acabamentos

Sobre o produto

Cadeira Pólen Universitária 

Estrutura em aço carbono com acabamento em pintura 
eletrostática de alta resistência e durabilidade.

Assento e encosto em compensado laminado de madeira 
maciça.

Os estofados são feitos com espuma de alta densidade e tecido 
100% poliéster em diversas cores.

*Área útil da prancheta (cm)

**Disponível nas versões Destro e Canhoto

Dimensões (cm)

Modelo A L P Aa

T6 86,6 50 50 46

T5 82,5 50 46,5 43
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Conservação e limpeza

Garantia

• Limpar com pano macio embebido em água e detergente líquido e, em 
seguida, secar com uma flanela. Não utilizar produtos com cera, silicone     
e solventes.

• Não utilizar objetos pontiagudos ou materiais abrasivos, como saponáceo, 
esponja de aço e esponjas abrasivas;

• Não deixar os produtos e estofados expostos a raios solares, umidade, 
maresia e chuva, pois isso pode manchar a pintura, enferrujar a peça         
ou danificar as superfícies;

• Evitar sobrecarga, distribuir o peso uniformemente nas prateleiras e 
gavetas e não arrastar os móveis;

• Reapertar os parafusos quando houver necessidade.

O mobiliário possui 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. A avaliação 
das avarias notificadas podem ser feitas em um prazo de até 30 dias.

Porta livros opcional em chapa de aço perfurada.


