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NÓS TEMOS O RESULTADO DA COMPREENSÃO 

DAS NECESSIDADES DO MERCADO 

BRASILEIRO,  ONDE O PREÇO E  

O PRAZO DE ENTREGA SÃO FUNDAMENTAIS ,  

COMBINADOS COM UM PRODUTO DE 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DIFERENCIADA E  

COM TODO O APOIO QUE A HAWORTH COMO 

MARCA INTERNACIONAL PODE OFERECER.

EZBR 2.0
Tudo isto somado com as mudanças na dinâmica do 

escritório tradicional e as novas formas de trabalhar fazem 

do EZ Brasil o complemento ideal para projetos que buscam 

�exibilidade, facilidade de recon�guração a preços 

competitivos oferecidos com o respaldo de uma marca

 internacional, no menor tempo de entrega.





Versatilidade, Estratégia de Produtividade
Pensando nos escritórios da atualidade são indispensáveis hoje em todo projeto além da 
simplicidade evocando leveza, a mobilidade e adaptabilidade aos diferentes estilos de trabalho. A 
versatilidade do sistema incentiva uma interação mais dinâmica e colaborativa entre as pessoas, e 
por sua vez o sistema, ao ser tão adaptável, permite a delimitação de espaços pessoais e privativos 
para processos que exijam maior concentração.



Nosso programa de produção, 
aliado com o conceito de Kit de 
peças, torna o produto 
competitivo em termos de preço, 
ajustando-se a orçamentos 
variados, no tempo de entrega 
necessário.

EZ Brasil faz parte do segmento 
Easy da Haworth, razão pela qual 
o sistema tem todo o suporte, 
garantias, serviços, requisitos 
técnicos e outros valores 
agregados ao da marca mãe.



Os ambientes corporativos são cada vez mais dinâmicos. O sistema EZ Brasil da Haworth 
possibilita inúmeras con�gurações dentro do espaço levando em consideração a dinâmica entre 
as equipes de trabalho, complementando os �uxos entre pessoas e enriquecendo a comunicação 
e o desempenho dos colaboradores.





Conforto e E�ciência
Estimulados pelo compromisso da Haworth com a �loso�a colaborativa e focados no bem-estar 
dos indivíduos no espaço de trabalho, o EZ Brasil oferece não só uma linha, mas um sistema 
modular que integra conceitos de conforto e ergonomia, os quais estudos relacionam como 
potencializadores para altos níveis de produtividade e de e�ciência para os usuários. O EZ Brasil da 
Haworth atende todas as normativas locais pensando na segurança das pessoas.



Elegância e Cor
Nossa paleta de cores foi inspirada pela 
coleção Openest by Haworth projetada por 
Patricia Urquiola combinada com uma 
grande variedade de acabamentos locais, 
fazem do EZ Brasil da Haworth uma linha 
versátil e elegante.

Kit de Partes
Conta com um kit de peças pensado para 
permitir a recon�guração de espaços, para 
que o seu negócio possa crescer facilmente, 
de forma rápida e e�ciente.

Acessórios Complementares
Integra diferentes acessórios que 
ampli�cam sua funcionalidade, 
proporcionando resposta às necessidades 
individuais e individuais dos trabalhadores.

Conectividade Sem Limites
A solução de cabeamento EZ Brasil da 
Haworth oferece um melhor uso do espaço 
de trabalho individual; cuidando do 
cumprimento das normas, regulamentações 
técnicas e funcionais do mercado local, mas 
ligando a possibilidade de adaptação à 
pré-�ação modular ou localmente fornecida.





Programa de Acabadamentos

Vidros Laminados

Tecidos Estruturas

*Sempre solicite amostras reais antes de encomendar seu pedido a um distribuidor autorizado.



Invista no sucesso de seu negócio

À medida que as organizações crescem e evoluem, 
as mudanças estratégicas nos negócios e as
necessidades dos colaboradores impactam 
profundamente o design do espaço de trabalho.
Haworth é o parceiro con�ável para ajudar a
Idealizar sua visão do local de trabalho enquanto
maximiza seu investimento.

Para saber mais, visite o ezlatam.com.


