PERSONALIZAÇÃO
E ERGONOMIA
As soluções Steelcase oferecem uma
excelente mobilidade, adaptando-se a
qualquer a�vidade de aprendizagem,
aumentando o desempenho em sala de aula,
seja num debate, trabalho de grupo ou teste.
Para além de facilitar a colaboração entre
grupos, o mobiliário escolar Steelcase tem
em consideração a altura e a cons�tuição do
aluno e se este é destro ou canhoto.
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AS CADEIRAS NODE
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Com várias opções de conﬁguração,
as cadeiras Node garantem espaços
de trabalho ajustáveis, espaçosos e
confortáveis. Os assentos ﬂexíveis e
sem estofo garantem uma fácil
manutenção e limpeza e o suporte
lombar e de costas de alta
densidade, minimiza o cansaço de
alunos e professores.

Es�rador

AS MESAS VERB
As mesas Verb, da Steelcase, são também
desenhadas especiﬁcamente para suportar
diferentes métodos de ensino e encorajar
alterações simples entre leitura, discussão e
trabalhos de grupo. Com formas únicas,
promovem a interação e a sua variedade de
tamanhos permite que funcionem em
qualquer �po de sala de aula.
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Cadeira Eastside
Cadeira de quatro
pernas com ou sem
rodízios. Oferece
versa�lidade de alto
desempenho com
boa aparência. A
Eastside é uma
solução altamente
ﬂexível que se adapta
a qualquer espaço.

Dinâmicas e Grupos
de Discussão

Palestra e Testes

Grupo de Trabalho

Para os cria�vos,

Quadros de Escrita
- Quadros brancos
- Cavalete para suporte
de quadros brancos
- Rail de parede para
suporte de quadros
brancos
- Pode ser colocado nas
mesas Verb como
separador para testes,
ou suportado por um
grampo da mesa, para
ser usado como quadro
branco de notas

Buoy
Banco ergonómico de
altura regulável. Múl�plas
cores à escolha. Promove e
apoia o movimento
sentado, sendo confortável,
independentemente do
tamanho ou postura de
cada indivíduo.

Mesa Flex
Com o seu ar moderno, cantos arredondados e uma
variedade de materiais à escolha, as mesas Flex da
Steelcase permitem uma personalização para cada espaço
colabora�vo. Usadas juntas ou eu separado, são perfeitas
para ambientes de mentes cria�vas.

Painéis e Carrinho Flex
Os painéis Flex têm
super�cie de escrita,
ou super�cie opaca
para aﬁxar notas.
Podem ser facilmente
transportados no
carrinho Flex e
arrumados na ver�cal
ou na horizontal,
permi�nfo escrever
no painel. Quando o
painel está a ser
u�lizado fora do
carrinho, este pode
servir de apoio a
outros materiais.
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