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DESENHOS ILUSTRATIVOS  

Armário Alto, Modulado, bordas fitadas, em MDF 15 mm; cor ovo, acabamento tipo 

postforming; 90 x 50 x 159 . Fechado nas laterais e fundo; com divisão de ambientes; 

com uma porta de abrir à esquerda; com fechadura; com divisão vertical; à direita e 

acima com duas pratelerias e duas gavetas a baixo, com chaves. 

 

 
 

Armário baixo; 130 x 46 x 75, laterais portas e fundo em MDF 15 mm; revestido em 

laminado metálico de cor argila, bordas fitadas; 02 portas de abrir, com fechaduras; 04 

gavetas com chaves. Reguladores de nível. 

 

 
 

Cadeira Alta Ergonômica - 03 anos de garantia. Capas do assento e quadro estrutural 

do encosto, injetados em PP, madeira compensada no assento. Espuma do assento 

Injetada em poliuretano flexível de alta densidade e resiliência. Base em nylon com fibra 

de vidro, formato arcada, diâmetro de 670 mm. Rodízio em nylon com pista em PU. 

Back system, a gás com telescópio para ajuste da altura do assento de acordo com 

norma DIN 4550; assento e encosto com espuma de alta densidade, cor marrom, braços 

em PP; com regulagem de altura, base preta e rodízio duplo em PU. Normas 

ABNTm13962 e NR17. 
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Cadeira Digitador Ergonômica - 03 anos de garantia. Madeira compensada no assento. 

Espuma do assento Injetada em poliuretano flexível de alta densidade e resistência. Base 

em aço e revestida com capa de polipropileno, formato reto, diâmetro de 670 mm. 

Rodízio em nylon com pista em PP. Back system, a gás com telescópio para ajuste da 

altura do assento e ajuste de altura dos braços e ajuste de regulagem de encosto e 

inclinação do encosto, base preta e rodízio duplo em PP. Normas ABNTm13962 e NR17  

 

 
 

Cadeira Fixa, simples, sem braço, assento e encosto de formato anatômico, moldurados 

em tubo de aço; estofados e espuma de nylon injetada; revestidos em couro sintético, na 

cor marrom. Dimensões: 0,40 x 0,27 e assento 53 x 40 x 80 . Pés em tudo de aço de 7/8 de 

polegada; em estrutura soldada; monobloco; fixada; pintura em Epoxi preto-fosco; 

sistema eletrostático e curada em estufa. variações de +/- 5 nas dimensões. 

 
 

Cadeira Universitária Digitador Tubo 1 Polegada. Estrutura Fixa 4 pés com lâmina de 

aço, prancheta rebatível. Madeira compensada no assento e encosto. Espumas do 

assento e encosto injetadas em poliuretano flexível. Medidas: Alt. 75 x 50 Larg.x 60 

Prof. Cor marrom. 
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Call Center atendimento 4 lugares; tampo 90, total: 3,32 x 1,26 x 0,81, com divisória , 

EM MDF, 15 mm, bordas fitadas, calha passa cabos ; com gaveteiro com 2 gavetas; com 

duas chaves e certificado ABNT; na cor ovo. 

 

 
 

Longarina 3 lugares com braços e pés cromados, acabamentos laterais do assento e do 

encosto cromados, pintura do assento e encosto epóxi na cor cinza e estofamento em 

couríssimo na cor preta. Dimensões: 185 x 77 x 67. 

 

 
 

Longarina 4 lugares com braços e pés cromados, acabamentos laterais do assento e do 

encosto cromados, pintura do assento e encosto epóxi na cor cinza e estofamento em 

couríssimo na cor preta. Dimensões: 244 x 77 x 70. 
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‘Mesa estação Delta 140X140X74, MDF 15mm, bordas fitadas, com pé de aço e calha 

passa cabos; com gaveteiro fixo, 2 gavetas com chave, pé em aço e certificado ABNT; 

cor argila. 

 
 

Mesa redonda para reunião, 0,90x0,90x1,20 mt; em MDF 15mm; borda fitada; 

acabamento tipo postforming; na cor ovo; estrutura em aço, tubo de 75mm; pintado da 

mesma cor do tampo; pintura eletrostática, curada em estufa. Fixação com sapatas em 

aço, para regular altura. variação aceitável de até 5% +/- nas dimensões. 

 

 
 

 

Mesa reta, pé painel, em MDF 15 mm, bordas fitadas; 120x0,60x0,74 mt; 02 gavetas; 

com 02 chaves; na cor argila. 
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Mesa Reta, pé painel, em MDF de15mm, bordas fitadas; na cor argila; 140 x 60 x 74 

sem gavetas. 

 

 
 

 

 


