Meda Gate
Desenvolvido pela Vitra na Suíça.
Design: Alberto Meda

O designer Alberto Meda criou
o sistema de longarinas para
áreas de espera chamado Meda
Gate. O objetivo é proporcionar
alto conforto e facilidade de
manutenção. Um sistema moderno
com formas minimalistas, aparência
leve e elegante. A sofisticação
técnica é notável em perfil, onde a
genialidade do produto toma forma.
Meda Gate possui fácil instalação
em conjunto e é extremamente
durável.

Conforto Superior
Construção inovadora com assentos em balanço
oferece aos usuários conforto superior, mesmo
quando a espera é por um longo período de tempo.

Meda Gate é discreta, funcional e confortável.

Aparência Elegante
Extremamente sutil e de aparência leve, o
acabamento em couro opcional enfatiza ainda
mais sua forma.
Facilidade de manutenção
O sistema modular facilita sua configuração
e montagem. Os assentos individuais, que só
precisam de dois parafusos para serem fixados à
estrutura, podem ser substituídos rapidamente.
A construção em balanço proporciona um conforto excepcional.

O acabamento opcional em couro é extremamente robusto.

Durabilidade
Os assentos fabricados em espuma de
polipropileno integral são extremamente duráveis e
resistem ao desgaste quando instalados em áreas
públicas.
Vasta gama de utilizações
Ideal para todos os tipos de áreas de espera:
aeroportos, estações de trem, hospitais, shopping
centers, salas de espera de escritórios e espaços
similares.

A construção modular e estrutura inteligente requerem poucas pernas para sustentação.
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Todas as medidas estão em mm
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Alberto Meda vive e trabalha
em Milão. Ele leciona na
Universidade IUAV em Veneza
e é palestrante nas principais
faculdades e instituições de
design. Trabalha em parceria
com a VItra desde 1994 e
durante este tempo criou uma
série de cadeiras de escritório
e uma enorme variedade
de mesas de escritório e
conferência.
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Cores e Materiais
Estofamento
Couro

Estofamento
PU-Foam
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