
Premiada mundialmente



Sentar significa estar em movimento.

Existem mais de 360 articulações e aproximadamente 650 músculos no 
corpo humano e, enquanto eles se movimentam, aumentam a performance 
das células cerebrais. 

Ing da Kokuyo nasceu deste estudo.

Mecanismo 360º que permite o livre movimento do seu corpo.
As duas camadas combinadas do mecanismo da cadeira Ing seguem qualquer movimento do seu cor-
po, incluindo inclinação para frente e para trás, rotação para esquerda e para a direita. A tecnologia 
sem molas age como um balanço, sem exercer carga ao movimento inicial e permitindo que você se 
mova com facilidade. Além disso, o mecanismo permite que o corpo se incline para trás a vontade e 
sem perder o equilíbrio.



A Kokuyo constatou que, após utilizar a cadeira 
Ing por quatro horas, as calorias queimadas são 
equivalentes a uma caminhada de 1,5km.

3 modelos de encosto que proporcionam diferentes sensações.

Encosto vertical
(tapeçada)

Equipado com mecanismo incli-
nável que se move lateralmente 
de forma suave enquanto você 
se apoia no encosto.

Encosto lateral
(tapeçada)

Maior suporte lateral e espal-
dar mais baixo, permitido que 
você se alongue livremente.
* sem mecanismo inclinável 

no encosto.

Encosto tela

O encosto em tela segue o 
movimento do seu corpo para 
que você possa se mover com 
mais leveza, incoscientemente 
e naturalmente. Embora não 
seja equipado com o mecanis-
mo inclinável, o encosto de tela 
flexível suporta o seu corpo.
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Sentar e usar

Sem atrito, este mecanismo 
está sempre pronto para uso 
independente das configura-
ções do usuário anterior.

Suporte de postura 3D 

Previne que o usuário escor-
regue para frente ao realizar o 
movimento de inclinação frontal, 
mantém a postura  correta e 
distribui o peso por igual.

Sua coluna em boa forma

Ing ajuda o corpo a criar na-
turalmente a forma “S” para 
suportar a coluna e manter a 
postura do usuário confortável 
por mais tempo.

Inclinação frontal inteligente

A parte frontal do assento é fle-
xível para não exercer pressão 
excessiva na circulação da parte 
posterior das coxas.

Movimento com segurança

Dentre as inovações da Ing, os bra-
ços em PU integral skin são fixados 
na estrutura, o que traz ao usuário 
confiança e estabilidade em todos 
os movimentos do corpo na cadeira.

Você no controle sempre

Freio de segurança do mecanis-
mo deslizante 360º para uma 
postura mais firme quando 
necessário.

Existem mais de 360 articulações e aproximadamente 650 músculos 
no corpo humano e, enquanto eles se movimentam, aumentam a 
performance das células cerebrais. 

Ing, da Kokuyo, nasceu deste estudo.

Intuitiva e descomplicada.






