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COMANDA
Es crea la comanda dels 

productes del catàleg express.

PREPARACIÓ
Es prepara la comanda a les 

instal·lacions d’Actiu.

ENVIAMENT
Es realitza l’enviament cap a la 

nostra botiga.

El Catàleg Express inclou referències d’Actiu de productes espe-
cífics en estoc per enviament ràpid; en el moment en que la co-
manda és confirmada es prepara per enviar a la propera càrrega.

QUÈ ÉS EL CATÀLEG EXPRESS?

TAULES TREBALL CADIRES TREBALL CADIRES VISITA EMMAGATZEMATGE
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REFERÈNCIES ACTIU

Tots els productes del Catàleg Express disposen de diferents 
acabats, mides, formats i accessoris. Si està interessat en apro-
fundir més sobre les diferents possibilitats d’un o diversos pro-
ductes del Catàleg Express, si us plau poseu-vos en contacte 
amb nosaltres trucant al 972 011 643.



VITAL PRO
Formes senzilles de línies rectes i pures, un fàcil 
muntatge i una presència elegant. Una col·lecció ca-
paç d’aportar múltiples solucions d’equipament que 
s’adapten a les diferents necessitats de treball així 
com de l’entorn arquitectònic.
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VITAL PLUS
Amb una estètica contemporània, equilibri, amplitud 
en la seva gamma i gran personalitat, combina màxi-
ma operativitat amb un disseny d’estructura de cant 
angular. Algunes característiques de Vital Plus són el 
tauler desplaçable, els canals metàl·lics de gran capa-
citat i l’opció d’estructura de 4 potes o de marc tancat.

TAULES DE TREBALL / 03



TALENT
Talent és un sistema de taules col·lectives, mòbils, 
abatibles, apilables i elevables que aporta una gran 
versatilitat a espais polivalents. A més suposa una mi-
llora ergonòmica ja que el seu sistema de regulació en 
alçada no necessita connexió elèctrica.
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COOL C300
Amb les potes ancorades directament a la placa, Cool 
C300 no requereix d’estructura, permetent múltiples 
possibilitats de creixement i instal·lació d’accessoris. 
Peus cilíndrics d’acer i superfícies més gruixudes, ca-
racteritzen un programa modular on la intuïció, la fle-
xibilitat i la independència descriuen la seva identitat.
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DYNAMIC 45
Les potes de secció circular i diàmetre 45 mm es fabri-
quen en acer decapat i laminat, permetent incorporar 
diferents solucions de suport com anivellació o rodes, 
per a entorns més dinàmics. Complements específics 
per a aules de formació, sales de reunió o de conferèn-
cia.
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TABULA
Un programa de taules en sintonia amb el seu entorn, 
capaç d’adaptar-se amb personalitat a diferents estils. 
Taules polivalents i funcionals que serveixen per a 
múltiples espais: cafeteries, petites zones de reunió, 
espais de descans o sales de treball informal.
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STAY
Stay és una cadira d’oficina d’alta qualitat i competi-
tivitat, un producte innovador per la seva alta capaci-
tat emmotllable. Una cadira seleccionada en els Delta 
Awards per la seva frescor, confortabilitat i alta soste-
nibilitat. Dissenyada d’una forma simple i fàcil d’usar, 
Stay combina una tecnologia intel·ligent amb un ele-
vat nivell de confort. El encoixinat de l’assentament, 
perfilat de forma còncava, ajuda a que la pelvis es 
mantingui en una posició correcta.
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EFIT
És una cadira inspirada en la versatilitat i personalit-
zació de les generacions joves en el món laboral, les 
que busquen disseny, comoditat i ergonomia però amb 
un marcat caràcter i estètica diferencial. L’innovador 
disseny del respatller, fabricat en polipropilè i fibra 
de vidre, permet una adaptabilitat al moviment de 
l’usuari, complementat amb l’ajust automàtic deL re-
forç lumbar incorporat, que aporta un alt grau de con-
fort.
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TRIM
TRIM, la nova cadira operativa d’Actiu, dissenyada 
per Alegre Design, neix per tenir cura de les persones, 
reforçant el seu benestar i proporcionant un suport 
d’altes prestacions. Un producte versàtil, ergonòmic 
i flexible que ajuda a l’usuari a sentir-se bé i ser més 
productiu, tenint cura de l’esquena i de la comoditat 
del cos a partir d’un disseny capaç d’encaixar en qual-
sevol tipus d’espai.
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WING
La cadira col·lectiva Wing, amb un disseny d’estil vin-
tage, és útil per a qualsevol entorn, tant interior com 
exterior, responent a les necessitats tècniques i estèti-
ques de les noves tendències en mobiliari col·lectiu, 
pel seu disseny, colorit, acabats i complements.
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WHASS
Amb un perfil informal i refinat, Whass està pensada 
per a ambients de contract i per a espais més actuals. 
La seva amplitud de models, acabats i estructures li 
permet un ús variat i flexible. La seva particularitat 
més destacable, és la seva superapilabilidad, que pos-
sibilita la màxima optimització de l’espai.
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URBAN
Cadires amb un concepte constructiu d’arquitectura 
oberta que permet múltiples configuracions. Un pro-
ducte versàtil i universal que ofereix diferents solu-
cions a través dels seus diferents models. La seva gran 
versatilitat és un factor diferencial de la personalitat 
d’aquest producte amb tanta capacitat configurativa. 
Una extensa gamma de entapissats i malles tècni-
ques, ofereixen el confort i robustesa necessària per
cada aplicació.
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SPACIO
La cadira Spacio incorpora un suport compacte, amb 
un disseny de línies suaus i ranures de transpiració, 
que li atorga robustesa al mateix temps que flexibilitat 
i ergonomia. El seu disseny, els seus diferents models i 
la gran varietat de colors combinats amb els possibles 
entapissats, fan de Spacio una cadira lleugera i poli-
valent, pensada per als diferents entorns del contract 
i l’hàbitat.
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MIT
Línies esveltes i senzilles caracteritzen un programa 
fabricat en una sola peça on la carcassa, fabricada 
íntegrament amb escuma flexible, aporta confortabi-
litat i prestació als seus usuaris. MIT ofereix versions 
aplicades a cada necessitat, solucions per a entorns 
de treball diversos tant públics com privats, a nivell 
col·lectiu i individualitzat.
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ARMARIS DE MELAMINA
Cada vegada més, els armaris es fan servir com a ele-
ments de separació d’ambients de treball. La proximi-
tat i el fàcil accés a aquests articles proporcionen un 
millor rendiment en el treball diari. Àmplia gamma de 
solucions d’arxiu, complement ideal per al lloc de tre-
ball. Emmagatzematge que proporciona una mobilitat 
fàcil per al seu ús en àrees dinàmiques.
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BUCKS DE MELAMINA
Bucks per a ús personal diari, que s’ofereixen amb 
calaix arxiu o una opció de 3 calaixos. Els calaixos 
d’extracció completa ofereixen un fàcil accés. 
Una construcció robusta de melamina amb guies 
metàl·liques d’alta qualitat i anti-inclinació el conver-
teixen en un element auxiliar dinàmic que respon de 
manera eficient a les necessitats de cada espai.
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BUCKS DE METALL
Els bucks de metall disposen de capacitat suficient per 
a l’ús personal diari, amb models de calaixos o calaix 
arxiu, que puguin ser totalment extraïbles i de fàcil ac-
cés. Diverses combinacions possibles en la versió es-
tàndard, totalment metàl·lica o juntament amb combi-
nacions de fronts de melamina, el que el converteixen 
en un arxiu auxiliar dinàmic, que respon eficaçment a
les necessitats de cada espai.
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www.tendenciesgirona.com
hola@tendenciesgirona.com

Emili Grahit 46, 17003 Girona
972 011 643


