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KIARA
KIARA

Um modelo definido pela costa atrativa e de desenho
minimalista, usando linhas suaves e formas que criam
uma identidade única.Várias opções de suporte, permitem que seja usada em funções diversas. Nas versões
giratórias pode-se escolher entre um braço de alumínio
polido ou o braço totalmente revestido.

kiara

dois . two

Elusive Shape

A model defined by its beautiful backrest and minimalist
design, using smooth lines and shapes that create
a unique identity. Multiple support options allow it to be
used for diverse purposes. In the swivel versions it is also
possible to choose between a polished aluminum armrest
or a fully upholstered one.

KI.2100.PO.02 c/ KI.BFR
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KIARA
Versões: Fixa disponível como cadeira tipo lounge
(opcionalmente com respectivo apoio de pés) e em
formato de banco alto. Versão giratória com costa baixa.
(Outras versões disponíveis no catálogo 1).
Versions: Fixed version available as lounge chair format
(optionally with a matched feet rest) and as a high stool.
Swivel version available with low back
(other versions available in catalog 1).
Costa e assento: Monocasco integralmente
revestido. Espuma flexível.
Backrest and seat: Fully upholstered
monoshell. Cut foam.
Braços: Fixos. Alumínio polido ou
integralmente revestidos.
Armrest: Fixed. Polished aluminum
or fully upholstered.

dois . two

Aplicável às versões fixas:
Estrutura: Varão de aço com acabamento
pintado ou cromado.
Applicable to fixed versions:
Frame: Steel rod with painted or chrome finish.

KI.2100.PO.02 c/ KI.BFR
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kiara

Aplicável às versões giratórias:
Suporte: Base piramidal de 4 raios em poliamida
ou em alumínio polido.
Base de 5 raios em alumínio polido.
Applicable to swivel versions:
Support: 4 spokes in high pyramid format in nylon or
polished aluminum. 5 spokes in polished aluminum.

kiara

dois . two

MINIMALIST SHAPES,
ULTRA-COMFORTABLE

KI.2400.CO
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KIARA

KI.1700.BO
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HIVE
HIVE

Sharing Different Views

The perfect combination of a solid surface, like wood, and an
upholstered one. A strong geometric shape that is highlighted by
the contrast of the two materials as well as the coexistence of
straight lines with curved planes.

hive
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A combinação perfeita entre uma superfície sólida como a madeira
com uma superfície macia no lado revestido. Uma forma geométrica
forte que é realçada pelo contraste dos dois materiais bem como pela
coexistência de linhas rectas com planos curvos.

HV.2100.MO
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HIVE
Versões: Giratória disponível com base piramidal de 4 raios.
Versions: Swivel available with 4 spokes pyramid base.
Costa e assento: Frontalmente revestido. Espuma flexível.
Painéis exteriores em madeira de faia.
Backrest and seat: Frontally upholstered. Cut foam. Backside
panels in beech wood.

hive
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Suporte: Base piramidal de 4 raios em madeira de faia.
Support: 4 spokes base in high pyramid format in beech wood.

HV.2100.MO
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KRALL
Krall

KRALL

A linha Krall alia uma forma acolhedora com um desenho sinuoso.
Diversos tipos de suporte providenciam opções entre materiais
distintos bem como possibilidade de diferentes movimentos e funções.
As variantes propostas poderão ser interpretadas como soluções para
escritório, recepção, hotelaria ou mesmo lar.

Um objecto que é ao mesmo tempo acolhedor e moderno convidando
a quem estiver próximo a desfrutar do seu conforto. Uma construção
polivalente que permite duas variantes: um aspecto mais tradicional
se for inteiramente revestido ou como alternativa, uma traseira lacada
integrando-se desse modo em ambientes mais contemporâneos.

Geometric Elegance

The Krall line combines a welcoming shape with a sinuous design.
Several types of support provide options between different materials as
well as the possibility of different movements and functions.
The proposed variants can be interpreted as solutions for the office,
reception, hospitality or even home.

An object that is both welcoming and modern, that invites those who
are nearby to enjoy its comfort. A multipurpose construction that allows
for two variants: a more traditional look if it is fully upholstered or,
as an alternative, a lacquered back, thus integrating itself into more
contemporary environments.

KR.2100.CB
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Your Personal Space

KRALL
Versões: Individual com costa média ou alta. Costa média
disponível com traseira lacada a branco.
Versions: Single with medium or high backrest. Medium
backrest also available with backside panel painted in white.
Costa: Integralmente revestida ou frontalmente
revestida e traseira lacada a branco
(costa média apenas). Espuma flexível.
Backrest: Fully upholstered or frontally
upholstered and backside panel painted
in white (medium back only) Cut foam.
Assento: Revestido. Espuma flexível.
Seat: Upholstered. Cut foam.

krall

dois . two

Suporte: Base plana de 4 raios em alumínio polido.
Support: 4 spokes flat base in polished aluminum.

KR.2200.CO
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MR. JONES
MR. JONES
Exciting Shapes

mr. jones
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Uma linha pouco convencional que é o convite perfeito para relaxar
ou simplesmente esperar com estilo. O modelo Mr.Jones integra-se
facilmente em espaços de grandes ou pequenas dimensões devido
à sua modularidade.
An unconventional line that is the perfect invitation to relax or simply
wait in style. The Mr.Jones model easily integrates into large or small
spaces due to its modularity.

GOOD
DESIGN
AWARD

MJ.5021.00
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MR. JONES
Módulos disponíveis: Individual com braços, duplo com
braços, individual com um braço, recto sem braços,
côncavo sem braços, convexo sem braços e puff de apoio.
Versions: Single with two armrests, double with two armrests,
single with one armrest, straight without armrests, concave
without armrests, convex without armrests and single puff.
Costa e assento: Integralmente revestido.
Espuma moldada. Interior metálico.
Backrest and seat: Fully upholstered.
Molded foam. Inner metallic frame.

mr. jones
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Suporte: 4 niveladores cilíndricos em poliamida.
Support: 4 cylindrical feet in nylon.

MJ.5011.00
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PIPE
PIPE

Flexible Seating

A model that impresses for its unique shape, and in which its quality
is guaranteed by the molded foam construction. It gives an irreverent
detail to the environment while allowing its use in a variety of ways.

PP.4000.00
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Um modelo que impressiona pela sua forma única, sendo a
qualidade garantida pela construção em espuma moldada.
Confere um pormenor de irreverência ao ambiente ao mesmo
tempo que permite a sua utilização de forma variada.

PIPE
Versão disponível: Puff individual.
Available version: Single puff.
Costa e assento: Integralmente revestido.
Peça única em espuma moldada.
Backrest and seat: Fully upholstered.
Single body in molded foam.

pipe
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Suporte: 4 pontos de apoio. Polipropileno.
Support: 4 feet. Pollypropylene.

PP.4000.00

KP.2262.PR.01

34
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FUZZY
FUZZY

Shaping the Space

A smooth and non-intrusive shape that fits in any environment.
A model that can easily be a solution for meetings or waiting
spaces.

fuzzy
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Uma forma suave e não intrusiva que se insere em qualquer
ambiente. Um modelo que pode assumir facilmente funções
de atendimento, espera ou convívio.

FY.2400.MO
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FUZZY
Versões: Giratória disponível com base de 4 raios.
Versions: Swivel available with 4 spokes base.
Costa e assento: Monocasco integralmente
revestido. Espuma flexível.
Backrest and seat: Fully upholstered
monoshell. Cut foam.

fuzzy
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Suporte: Base plana em formato de 4 raios em aço com
acabamento pintado ou base piramidal de 4 raios em
poliamida, em alumínio polido ou em madeira de faia.
Support: 4 spokes flat base in steel with painted or
chrome finish. 4 spokes base in high pyramid format in
nylon, polished aluminum or in beech wood.

FY.2400.AO.02
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POLLY
POLLY

Sophistication by Simplicity

The simple lines of the Polly model contribute to an elegant
and coherent result even when analyzed from the most
varied points of view.

PY.2100.MO
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As linhas simples do modelo Polly, contribuem para um
resultado elegante e coerente mesmo quando analisado
nos mais variados ângulos de vista.

SEATING SOLUTION
FOR MEETING AND
WAITING AREAS

Versões: Giratória disponível com base de 4 raios.
Versions: Swivel available with 4 spokes base.
Costa e assento: Integralmente revestido. Espuma flexível.
Backrest and seat: Fully upholstered. Cut foam.

polly
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Suporte: Base plana de 4 raios em aço com acabamento
pintado ou base piramidal de 4 raios em poliamida, em
alumínio polido ou em madeira de faia.
Support: 4 spokes base in flat angle in steel with paint finish.
4 spokes base in high pyramid format in nylon, in polished
aluminum or beech wood.

PY.2100.AO.02
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OSLO
OSLO

A linha Oslo é capaz de integrar vários materiais na sua construção:
alumínio, poliamida ou madeira, através das várias opções de suporte
que oferece. Cada um destes materiais, complementado com a
possibilidade de escolher diferentes revestimentos, transforma
drasticamente o aspeto final, permitindo assim configurar um produto
mais clássico ou moderno conforme a necessidade do projeto.

oslo
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Extremely Adaptable

The Oslo model is able to integrate several materials in its construction:
aluminum, polyamide or wood, through the various available support
options. Each of these materials, complemented with the possibility of
choosing different upholstery materials, drastically transforms the final
product, thus allowing to configure a more classic or modern look
according to the project's needs.

OS.2100.MO
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OSLO
Versões: Giratória disponível com base de 4 raios.
Fixa disponível com estrutura em varão de aço.
Versions: Swivel available with 4 spokes base.
Fixed version available in steel rod.
Costa e assento: Integralmente revestido. Espuma flexível.
Backrest and seat: Fully upholstered. Cut foam.
Base (versão giratória): Formato plano de 4 raios em
alumínio polido ou formato piramidal de 4 raios
em poliamida ou em madeira de faia.
Base (swivel version): 4 spokes in flat angle in polished
aluminum. 4 spokes in high pyramid format in nylon
or in beech wood.

oslo
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Estrutura (versão fixa): Estrutura em varão de aço
em formato fechado com acabamento cromado.
Frame (fixed version): Steel rod frame in chrome finnish.
Closed loop format.

OS.2100.MO
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FORMS
FORMS

Combined Effort

Shapes that are individually simple but create original and versatile
sets. A perfect solution to quickly create social spaces or a simple
informal meeting point.

forms
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Formas que individualmente são simples, mas criam conjuntos
originais e versáteis. Uma solução perfeita para criar rapidamente
espaços informais de convívio ou atendimento.

FO.4000.00

50

51

FO.5000.00

FO.6000.00

forms
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MARSHALL
MARSHALL

Contemporary Spaces

marshall
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Sistema modular de sofás, que com apenas três elementos
diferentes permite criar vários tipos de geometrias e com
possibilidade de adaptação ao espaço disponível.
Modular sofa system, which with just three distinct elements,
allows to create various types of geometries and with the
possibility of adapting to different amounts of available space.

ML.5100.CO c/ MH.BFC
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ML.5300.CO
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ML.5200.CO

Versões disponíveis: Recto,
concâvo e convexo.
Versions: Straight, concave
and convex.
Costa e assento: Integralmente
revestidos. Espuma moldada.
Interior metálico.
Backrest and seat: Fully
upholstered. Molded foam.
Inner frame in steel.
Braço (opcional):
Revestido. Estrutura metálica
em aço cromado.
Armrest (opcional):
Upholstered. Steel frame
with a chrome finish.

marshall
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Suporte: Estrutura metálica
inferior em tubo de aço de
secção circular com
acabamento cromado.
Support: Metal frame in round
steel tube with a chrome finish.
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MANGO
MANGO

Multipurpose in Style

Combinação de materiais modernos, com uma costa perfurada,
com os orifícios dispostos num padrão interessante em que o seu
grau de inclinação cria uma textura artificial de luz e sombras.

mango
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A combination of modern materials, with a perforated back, with
holes placed in an interesting pattern and with slanted holes which
create an artificial texture of light and shadows.

NA.2101.AE.02
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A PERFECT MATCH
FOR COLLABORATIVE
SPACES

Versões: Cadeira giratória com costa média.
Disponível em duas cores: preta e branca.
Versions: Swivel with medium backrest.
Available in two colors: black and white.
Costa: Em polipropileno. Perfurada em ângulo.
Backrest: Pollypropylene. Slanted hole design pattern.
Assento: Revestido. Espuma moldada.
Seat: Upholstered. Molded foam.

mango
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Suporte: Base piramidal de 4 raios em alumínio polido ou
pintado ou base de 5 raios com rodas em alumínio polido.
Support: 4 spokes base in high pyramid format in
polished or painted aluminum or 5 spokes
with wheels in polished aluminum.

NA.2101.AE.01

NA.2101.CE.01
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NEST
NEST

Organic Shapes

The Nest model joins a welcoming shape with a sinuous design.
Different types of frame and bases provide various options and
different materials. The available variants can be interpreted as
solutions for the office, reception, hotel or home.

nest

dois . two

A linha Nest alia uma forma acolhedora com um desenho sinuoso.
Diversos tipos de suporte providenciam opções entre materiais
distintos. As variantes propostas poderão ser interpretadas como
soluções para escritório, recepção, hotelaria ou mesmo lar.

NE.2101.CO

NE.1101.CO
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Versão disponível: Giratória costa alta disponível
com inclinação e respectivo apoio de pés.
Costa baixa disponível com base plana circular,
com base de 4 raios e com 4 pés.
(Outras versões disponíveis no catálogo 1).
Available version: Swivel with high backrest
with a small angle inclination and optional footrest.
Low backrest available with flat round steel base,
4 spokes base or 4 legged in steel or wood
(other versions available in catalog ‘1’)
Costa e assento: Monocasco integralmente revestido.
Espuma moldada. Estrutura interna metálica.
Backrest and seat: Fully upholstered monoshell.
Molded foam. Internal metal frame.

nest
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Suporte: Base plana de 4 raios em alumínio
polido. Base circular plana em aço cromado.
4 pés em varão de aço cromado, em formato
entrelaçado. 4 pés em madeira de faia.
Support: 4 spokes base in flat format
in polished aluminum. Flat circular
base in chromed steel. 4 legged steel rod
structure. 4 legged in beech wood.

66
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SMILE
SMILE

Cheer up your Day
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The Smile model contributes a little of its irreverent personality
to the surrounding space. But it also simultaneously transmits
a concept of comfort and informality that quickly becomes an
irrefutable invitation for the users to try seating on this sofa.

SM.5010.AO
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smile

O modelo Smile contribui com um pouco da sua personalidade
irreverente ao espaço circundante. Mas também transmite em
simultâneo um conceito de conforto e informalidade que
rapidamente se transforma num convite irrecusável para ser
utilizado.

SMILE
Versões: Individual ou duplo.
Versions: Single or two-seater.
Costa: Integralmente revestida. Espuma flexível.
Backrest: Fully upholstered. Cut foam.
Assento: Revestido. Espuma flexível.
Estrutura interna metálica.
Seat: Upholstered. Cut foam.
Inner steel frame.

smile
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Suporte: 4 pés em alumínio fundido,
pintados a cinza RAL9006.
Support: 4 feet in forged aluminum.
Painted in grey RAL9006.

SM.5020.AO
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OASIS
OASIS

Flexible Living

oasis
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A linha Oasis proporciona um local resguardado, perfeito para
uma pequena reunião ou uma tarefa rápida que exige mais
concentração. Também pode proporcionar um ambiente mais
acolhedor e informal para momentos de pausa e lazer.
The Oasis provides a secluded spot, perfect for a small meeting
or a quick task that requires a boost of dedicated focus.
It can also provide a cosier environment for informal moments
of break and leisure.

OA.5010.00

72
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oasis
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OASIS

OA.5010.00
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YOUR NEW
FAVOURITE
PLACE

Módulos disponíveis: Individual, duplo,
triplo, espaço de 4 lugares (2+2)
e espaço de 5 lugares (3+2 em formato de canto).
Disponível com duas alturas de painéis (82 e 128 cm).
Available modules: Single, two and three seater.
4 seats room (2+2) and 5 seats room
(3+2 for corner placement).
Panels available in two heights (82 and 128 cm).
Assento: Espuma flexível. Interior em madeira.
Seat: Cut foam. Inner frame in wood.
Painéis: Integralmente revestidos.
Espuma flexível. Interior em MDF.
Panels: Fully upholstered. Cut foam. MDF inner.

oasis
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Suporte: Niveladores cilíndricos.
Support: 4 cylindrical feet.

OA.4010.00

OS.5010.00
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OS.5030.00
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KEA
KEA

Contemporary Spaces

With a timeless and striking design, the Kea sofa immediately
communicates the idea of comfort. The soft look of its seat and
backrest is contrasted with the formal and rigorous qualities
of the outer metal structure.

kea
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Com um design intemporal e marcante, o sofá Kea comunica
de imediato a ideia de conforto. O aspecto suave e macio das
suas almofadas é contrastado com o efeito formal e rigoroso
da estrutura metálica exterior.

KE.5011.CO

KE.5031.CO

78

79

KEA
Versões: Individual, duplo e triplo.
Versions: One, two or three-seater.
Costa e assento: Integralmente revestido.
Espuma flexível. Interior em madeira.
Backrest and seat: Fully upholstered.
Cut Foam. Interior in wood.

kea
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Suporte: Estrutura exterior em tubo de aço
de secção circular pintado a cinza RAL9006
ou com acabamento cromado.
Support: External frame in steel round tube.
Painted in grey RAL 9006 or in chrome finish.

KE.5011.CO

KE.5021.CO

80
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DOMINO
DOMINÓ

Sense of Freedom

dominó
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Um sofá clássico que oferece a possibilidade de construir um
espaço de espera único. Todos os elementos da linha Dominó
poderão ser combinados de uma forma modular.
A classic sofa which offers the possibility to build a unique
waiting space. All elements of the Domino line can be combined
in a modular way.

DM.5021.00
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CREATE
YOUR WAITING
SPACE

Módulos disponíveis: Individual, duplo e triplo com dois
braços e costa. Individual, duplo e triplo sem braços e sem
costas. Elementos individuais de canto com um braço
e costa. Elemento intermédio com costa e sem braços.
Available version: One, two and three-seater with
two armrests and back. One, two and three-seater without
armrests and without back. Individual corner elements
with one armrest and back. Middle element with back
and without armrests.
Costa e assento: Espuma flexível. Integralmente revestidos.
Backrest and seat: Cut foam. Fully upholstered.

dominó
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Suporte: 4 pés cilíndricos em alumínio.
Support: 4 cylindrical feet in aluminum.

DM.5031.00

DM.5011.00
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Informação de produto
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Fundada em 1994, a Alital rapidamente se estabeleceu como a marca de referência em cadeiras
no panorama nacional do sector de mobiliário de escritório. Com uma área coberta superior
a 6000 m2, está preparada para responder às mais variadas solicitações do mercado atual.
A experiência adquirida ao longo dos anos e o desenvolvimento de várias parcerias no design,
concepção e fabrico de componentes, resultam hoje numa gama de oferta de produtos
extremamente ampla, a qual poderá ser parcialmente consultada neste conjunto de catálogos
de apresentação.
Founded in 1994, Alital quickly established itself as the reference brand in chairs in the national
panorama of the office furniture sector. With a covered area of over 6000 m2, Alital is ready to
face the most diverse demands of the market.
The experience acquired over the years and the development of several partnerships related
to design, conception and manufacture of components, resulted in an extremely wide range of
products, which can be partially seen in this set of catalogs.
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