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A cadeira Node apresenta uma excelente mobilidade, atributo que se traduz
diretamente no desempenho na sala de aula. Um plano de aula multi-modal
pode ser mais eﬁcaz se a cadeira puder ser facilmente movida, assim como
se o espaço puder ser reconﬁgurado sem esforço.
O tradicional mobiliário de sala de aula tem uma mobilidade limitada e
acaba por sobrecarregar os educadores no momento de reconﬁgurar uma
sala repleta de mesas e cadeiras. A cadeira Node adapta-se a qualquer modo
de ensino.

 
Leitura

BASE TRIPÉ

Pequenos Grupos
de Trabalho

Dinâmicas e Grupos
de Discussão

Esta base permite o armazenamento de mochilas e outros pertences,
libertando o corredor. Proporciona
também um descanso confortável
para os pés.

SUPORTE PARA COPOS

O suporte para copos opcional
liberta a superfície para livros e
tecnologia. Quando não está a ser
utilizado, pode rodar livremente
sob a superfície de trabalho.

BASE DE 5 HASTES

Opte pela base tripé ou pela base
de 5 hastes, com assento ajustável
em altura. A cadeira com base de 5
hastes também está disponível na
versão de estirador.

SUPORTE PARA TABLET

Compatível com a maioria dos
tablets e smartphones do mercado,
funciona tanto na horizontal como
vertical. Facilita a visualização de
conteúdos e poupa espaço na
superfície.

Assemblagem em poucos minutos:

SUPORTE ERGONÓMICO

A sua forma de concha permite o
suporte lombar e das costas em
salas de aula de alta densidade,
minimizando assim o cansaço. A
sua forma minimiza também o
impacto contra paredes.

RODÍZIOS ADAPTÁVEIS

A Node pode ser assemblada com
vários tipos de rodízios, de acordo
com o tipo de chão. Isto garante
mobilidade para transições rápidas
entre modelos de aprendizagem.

SUPERFÍCIE DE TRABALHO

A superfície de trabalho pessoal é
ajustável, ambidestra e suﬁcientemente espaçosa para o suporte de
recursos digitais e analógicos.

ASSENTO EM CONCHA

Assento ﬂexível com ajustes que
permitem uma postura confortável
e ergonómica em várias posições.
A ausência de estofo facilita a sua
manutenção e limpeza.

Baby Blue

Black

Chili

Flash

Jazz

Orange

Platinum

Purple

Wasabi

VÁRIAS CORES

Branco

Disponível em 10 cores
diferentes, para que selecione a
mais adequada ao seu espaço,
utilize vários tons, ou adapte ao
branding da sua instituição.

   
As mesas Verb são 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 funcione em qualquer tipo de sala
de aula.
Os ganchos laterais permitem suspender quadros brancos e
mochilas, enquanto o seu sistema de ligação permite a
colaboração em grupo. Uma base de ligação central torna os
quadros brancos em bloqueios de privacidade para testes.

Solução “FlipTop” para poupança de espaço.
EQUIPA

TRAPEZOIDAL

O formato da mesa trapezoidal melhora as linhas de
visão, permite a colaboração e ajuda na deﬁnição da
área de trabalho pessoal - até em modo palestra.

A mesa de equipa foi desenhada para trabalhos de
grupo que exigem interação e colaboração, mantendo
no entanto a área de trabalho pessoal.

Mesa prática para docentes.
STORAGE DOCK

O dock de arrumação está situado
no centro da mesa, para armazenar
items pessoais, marcadores ou
outros acessórios de sala de aula.
Providencia também o encaixe para
que os quadros brancos sejam
colocados em modo de privacidade.

DOCK LATERAL E GANCHOS

O dock lateral permite a colaboração em grupo e a apresentação dos
conteúdos no quadro branco. Os
ganchos laterais das mesas
também permitem colocar os
quadros brancos ou itens pessoais
como mochilas.

FORMATO DAS PERNAS

O formato das pernas da mesa
permite que os alunos se coloquem
no seu limite para trabalhos em
grupo, sem qualquer interferência.
Os rodízios e a sua leveza fazem
com que seja facilmente deslocada
e adaptada à dinâmica da aula.

 
Grupo

Debate

LearnLab Steelcase

Mesa com quadros brancos para suporte de escrita e
maior privacidade.
Palestra e Testes

Grupo de Trabalho

 
  

 

