
ITEM  PRODUTO  MEDIDA  LOCAL  LETRA  QNT.

12. A Mesa com Estruturas Laterais 
compostas de uma base 
inferior em tubo oblongo 
29x58 mm, chapa # 20, com 
490 mm de comprimento e 
ponteiras plásticas internas 
oblongas com o mesmo 
formato do tubo, coluna 
vertical em tubo 20x20mm 
chapa # 20, com 665 mm e 
tubo horizontal superior com 
440 mm em tubo 20x20 # 20 
com ponteiras plásticas 
internas nas extremidades. 
Em paralelo ao tubo vertical é 
fixada uma chapa de mdp bp 
de 15 mm de espessura da 
cor do tampo, 180 mm de 
largura e 665mm de 
comprimento com fita de 
bordo de 0,5mm, com fixação 
inferior através de cavilhas e 
na extremidade superior 
através de parafuso AA 5x25 
mm cabeça panela, ou uma 
chapa de aço # 24 com duas 
dobras laterais e mesmo 
dimensional da chapa de mdp 
bp soldada a estrutura lateral 
da mesa com tratamento 
superficial com deposito de 
fosfato e pintura epóxi curada 
em estufa a aproximadamente
200 graus e camada 
superficial de 
aproximadamente 50 microns.
As estruturas laterais 
possuem sapatas niveladora 
reguláveis para corrigir 
possíveis desníveis do piso. O
painel frontal em mdp bp de 
15mm possui 260 mm de 
largura e comprimento 
variável dependendo do 
tamanho da mesa é fixado a 
estrutura lateral através do 
sistema minifix e rebites de 
repuxo cravados no tubo 
metálico.A fixação destes 
tampos à estrutura é realizada
através de parafuso AA 5x30 
mm cabeça panela. a conexão
entre tampos que é utilizada 

 Mesa na cor  platina
(920x620x740x15mm)
+  mesa 
(1220x620x740x15mm)+ 
conexão curva
(620x620x15mm)

Ouvidoria  (L)  01 
unidade



nessa curva e em mdp bp de 
15 mm com perfil ergo soft e 
deverão ser fixadas as mesas 
através de chapa de conexão 
fabricadas em aço estampado
chapa 18 # 1,2mm e pintado 
na cor das estruturas laterais.

12. A  Gaveteiro suspenso fixo com 
duas gavetas. O corpo será 
executado em mdp bp de 15 
mm revestido em fita de bordo
de 0,5 mm. Os puxadores são
em alça e injetados em 
polipropileno, com fechadura  
acondicionada na gaveta 
inferior e trava as gavetas 
simultâneamente, através de 
dispositivo metálico exclusivo 
fixado a fechadura.

Gaveteiro fixo na cor 
platina
(325x390x210 mm )

 Ouvidoria   (L)  01
unidade

11.1 A -Tampo  reto  confeccionado
em MDP BP com 25 mm de
espessura  com  acabamento
nas  duas  faces  com  medida
de 1490 mm de comprimento
e  700  mm  de  profundidade.
Bordas laterais e frontais retas
revestidas  com  fita  de
proteção em PVC com 2 mm
de espessura. 

-Painel  frontal, confeccionado
em  MDP  BP  15  mm  de
espessura  com  acabamento
nas duas faces.
 Borda  inferior  com
acabamento em fita de borda
em  PVC  com  espessura  de
0,5  mm,  fixada  pelo  sistema
Hot-Melt.

-Estrutura  de  sustentação
tipo  “I”,  constituída  por  01
tubo horizontal superior e 02
colunas  verticais  no  tubo
retangular  20x30  mm  chapa
20 (0,90 mm)  de espessura,
com um fechamento do lado
externo  em  chapa  24  (0,60
mm),  dobrada  em  forma
curva  com  logomarca  do
fabricante  em  alto-relevo,
fixada  ás  colunas  verticais
por  meio  encaixe  e

Mesa  na cor platina
(1490x700x750x25mm)

 Térreo  (A)  10 
unidades



fechamento interno fixado por
meio  de  solda  MIG  (Metal
Inerte  Gás),  formando  calha
para passagem de fiação. 
Base  inferior  em  chapa  14
(1,90  mm)  estampada  em
formato  curvo,  apoio  para
sapatas em ferro chato 3/4 x
1/8 dobrado em “U” e soltado
a  base,  ponteira  20x30  mm
interna  no  tubo  horizontal
superior  e  sapatas
reguladoras  5/8 x 5/16 na da
base Inferior. 
Fixação do tampo a estrutura
feitas  através  de  parafusos
auto atarrachantes. 
Toda  a  estrutura  metálica
possui  tratamento
antiferrugem  á  base  de
imersão  em  banhos  de
fosfato  e  acabamento  em
tinta  na  cor  alumínizado  ou
grafite  (Epóxi),  quando
aluminizado  recebe  camada
protetora  de  verniz  para
melhor proteção da pintura e
efeito de metalização. 
Pintura da estrutura metálica
com  tinta  em  pó  híbrida
eletrostática, polimerizada em
estufa a 220°C.

11.1 A Corpo: Constituído  por
laterais  e  frente  das  gavetas
em  MDP  com  15  mm  de
espessura,  revestidos  em
ambos os lados em laminado
melamínico texturizado (BP). 
Com  frente  de  gavetas  com
bordas  retas  revestidas  em
fita  de  PVC  de  0,5mm  na
mesma tonalidade  de  cor  do
laminado. 
Todas  as  bordas  recebem
perfeito  acabamento
respeitando  a  tonalidade  da
cor do laminado melamínico e
espessura do aglomerado.

Travessas: Confeccionadas
em  MDP  com  18  mm  de
espessura,  revestido  por
material  melamínico de baixa
pressão  (BP),  com  bordas

Gaveteiro fixo na cor 
platina
(375x390x340 mm )

Térreo (A)  10 
unidades



revestidas em fita de PVC de
0,5mm  de  espessura  fixadas
pelo sistema Hot Melt.

Gavetas: Peça  frontal  em
MDP  com  espessura  de  15
mm,  revestida  em  laminado
melamínico texturizado (BP), e
acabamento  das  bordas  em
fita  PVC  de  0,5mm  de
espessura.  Peças  lateral  e
posterior  em  MDP  com
espessura  de  15  mm na  cor
branco  gelo.  Bordas
revestidas  em  fita  melanina
210g na cor branca. 
Fundo  das  gavetas
confeccionado  em HDF (high
density  fiberboard,  ou  seja,
chapa  de  fibra  de  alta
densidade)  com  2,8mm  de
espessura  com  acabamento
em  pintura  à  base  d'água  e
secagem  ultravioleta
mantendo  a  mesma
tonalidade de cor do laminado
melamínico. 
Gaveta  com  corrediça
metálica com  roldanas  em
nylon. 
Puxadores  confeccionados
em  Alumínio  injetado  com
acabamento  na  cor  alumínio
escovado, furação 128 mm. 
Fechadura  frontal  com
travamento vertical simultâneo
e chave escamoteável.

11.1 A -  Painel reto, confeccionado
em  MDP  BP  com  18mm  de
espessura  com  acabamento
nas  duas  faces em laminado
melamínico  texturizado  (BP).
Bordas superior e laterais com
fita de bordo em PVC 2mm. 
-  Estrutura de  fixação,
constituída  por  04  suportes
confeccionados em chapa de
aço  carbono  laminado  fina
quente 1”x3/16”. Dobrados em
“L”, fixando o painel ao tampo
da mesa com parafusos auto
atarrachantes.  Toda  a
estrutura  metálica  possui
tratamento  antiferrugem  á

Painel divisor na cor 
platina
(1500x450x18 mm )

Térreo (A)  05 
unidades



base  de  imersão  em banhos
de  fosfato  e  acabamento  em
tinta  na  cor  cinza  (Epóxi).
Pintura  da  estrutura  metálica
com  tinta  em  pó  híbrida
eletrostática, polimerizada em
estufa a 220°C.

11.1 A A  mesa  conta  com  cinco
tampos  produzidos  em  MDP
BP com 25mm de espessura
sendo,  quatro tampos padrão
e  um  para  gerência.  Os
tampos padrão medem, cada
um,  1400mm de comprimento
por  700mm  de  profundidade.
O tampo para gerência mede
sempre 1414 de comprimento
por  700mm  de  profundidade.
As bordas em todos os lados
são  revestidas  por  fita  com
2mm de espessura produzida
em  PVC.Os  tampos  são
montados  frente  a  frente  e
lateralmente,  formando  uma
composição  onde  o
comprimento  total  é  a  soma
do  comprimento  de  dois
tampos  padrão  com  a
profundidade  do  tampo
gerente e a profundidade total
é  o  comprimento  do  tampo
gerente.  Nos  tampos  padrão
as bordas internas opostas ao
usuário tem leve recorte para
facilitar a passagem de fiação
do  mouse,  teclado  e  monitor
de  computador,  este  recorte
tem  8mm  por
aproximadamente  760mm
para  tampos  de  1400mm  .
Cada  tampo  padrão  conta
com  uma  caixa  de  tomadas
produzida em aço estampado
chapa  24  que  possui  recorte
para passagem de conectores
de mouse,  monitor,  teclado e
periféricos;  cada  caixa  de
tomada  é  fixa  ao  tampo
através  de  2  parafusos
autoatarraxantes 4,2 x  19mm
zincados  brancos  que  ficam
localizados  na  face  superior
da  peça,  além  deles,  são
utilizados  2  parafusos,

Mesa plataforma  com 
gerência na cor platina
(3500x1418x750x25 
mm )

Térreo (B)  02 
unidades



também autoatarraxantes, 3,5
x  16mm  bicromatizados  ou
zincados brancos para fixação
da caixa de tomadas ao topo
dos  tampos.  O  acabamento
da caixa de tomadas sempre
acompanha  a  cor  dos  pés,
que  pode  ser  grafite  ou
aluminizado. A pintura é epóxi,
feita  através  do  processo
eletrostático com a peça tendo
passado  por  tratamento
químico  antiferrugem  de  6
banhos.  Cada  caixa  de
tomadas  acompanha  dois
plugs  de  energia  produzidos
em plástico de engenharia na
cor  preta,  estes  plugs  já
contam  com  fiação  instalada
de  aproximadamente  15cm
(rabicho). Além deles, a caixa
de  tomadas  também  tem  2
plugs  RJ45,  produzidos  em
plástico de engenharia na cor
branca  ou  bege  claro,  eles
podem  ser  utilizados  tanto
para  telefone  quanto  para
lógica  e  não  acompanham
fiação.  Os  tampos  saem  da
fábrica  com  furação  para
fixação de suporte de CPU em
aço (vendido separadamente)
tanto  a  esquerda,  quanto  a
direita  da  mesa.  Toda  a
fixação  da  estrutura  e  dos
acessórios aos tampos é feita
através  de  parafusos
sextavados  5/16  x  3/4
polegada  rosqueados  em
buchas  metálicas  5/16  x
20mm  (bucha  americana)
fixas aos tampos. 
A mesa de gerência tem uma
caixa de tomadas diferenciada
em relação ao tampo padrão;
produzida em aço estampado
chapa  24,  ela  possui  recorte
para passagem de conectores
de mouse,  monitor,  teclado e
periféricos;  cada  caixa  de
tomada  é  fixa  ao  tampo
através  de  4  parafusos
autoatarraxantes 4,2 x  19mm
zincados  brancos  que  ficam



localizados  na  face  superior
da  peça.  O  acabamento  da
caixa  de  tomadas  sempre
acompanha  a  cor  dos  pés,
que  pode  ser  grafite  ou
aluminizado. A pintura é epóxi,
feita  através  do  processo
eletrostático com a peça tendo
passado  por  tratamento
químico  antiferrugem  de  6
banhos.  Cada  caixa  de
tomadas para  mesa  gerência
acompanha  um  plug  de
energia produzido em plástico
de  engenharia  na  cor  preta,
este plug já conta com fiação
instalada  de
aproximadamente  15cm
(rabicho).  Além  dele,  a  caixa
de  tomadas  também  tem  2
plugs  RJ45,  produzidos  em
plástico de engenharia na cor
branca  ou  bege  claro,  eles
podem  ser  utilizados  tanto
para  telefone  quanto  para
lógica  e  não  acompanham
fiação.
A  mesa  com  4  lugares  e
gerência tem um pé lateral  e
dois pés centrais, além de um
pé  gerente,  cada  pé  lateral
forma  um  pórtico  constituído
por duas colunas em tubo de
aço  50  x  50mm  chapa  14,
com  um  reforço  interno  na
extremidade inferior produzido
em  chapa  11  onde  são
rosqueadas  as  sapatas
niveladoras  5/8  x  5/16  em
nylon,  estas  colunas  contam
com  um  furo  de  diâmetro
35mm  na  parte  superior  do
tubo  e  outro  na  inferior  para
facilitar a passagem de fiação
do piso ao tampo da mesa. As
travessas  superior  e
intermediária  são  produzidas
em forma de “perfil L” através
da  junção  de  um  tubo  50  x
30mm na horizontal e um tubo
40 x 20mm na vertical, ambos
produzidos em aço chapa 20.
Na face interna do pórtico há
um suporte em aço chapa 14



com  formato  de  “U”  e  abas
laterais, sua função é fixar  e
manter unidos os tampos, sua
furação  é  feita  de  forma  tal
que  permite  a  movimentação
deles, em até 9mm cada, para
encaixe do painel  divisor  .  O
pórtico  também  conta  com 3
suportes  produzidos  em  aço
chapa  11  com  forma  de  “C”
onde  são  fixadas  as  3
longarinas de sustentação do
conjunto,  esta  fixação  é  feita
através  de  parafusos
sextavados  1/4  x  5/8
polegada,  junto  de  arruelas
lisas 1/4 e arruelas de pressão
5/16.mnm
O pé central  é  composto por
duas colunas em tubo de aço
50  x  30mm  chapa  20,   com
um  reforço  interno  na
extremidade inferior produzido
em  chapa  11  onde  são
rosqueadas  as  sapatas
niveladoras  5/8  x  5/16  em
nylon.  A  travessa  superior  é
produzida em tubo de aço 30
x 20mm chapa 20, logo abaixo
dela,  é  soldada  uma  outra
travessa,  interna  às  duas
colunas,  produzida  em  tubo
50  x  30mm,  a  travessa
intermediária  é  produzida
através da junção de um tubo
50  x  30mm  e  outro  20  x
30mm, ambos produzidos em
aço  chapa  20.  Logo  abaixo,
temos  duas  colunas  em  aço
tubo  20  x  30mm  chapa  20,
essas  colunas  sustentam  a
calha  fixa  e  a  removível,
ambas  produzidas  em  aço
estampado chapa 24, a calha
removível  deve  possuir  a
logomarca.  No  interior  da
calha existem 2 suportes para
fiação  em  chapa  24.  O  pé
central  possui  dois  suportes
em aço chapa 14 com formato
de  “U”  e  abas  laterais,  sua
função  é  fixar   e  manter
unidos os tampos, sua furação
é  feita  de  forma  tal  que



permite  a  movimentação
deles, em até 9mm cada, para
encaixe  do  painel  divisor,
existem,  também,  6  suportes
(3 em cada lado do pé) com
formato em “C” produzidos em
aço chapa 11, nestes suportes
são  aparafusadas  as  3
longarinas de sustentação do
conjunto,  esta  fixação  é  feita
através  de  parafusos
sextavados  1/4  x  5/8
polegada,  junto  de  arruelas
lisas 1/4 e arruelas de pressão
5/16.   
As longarinas são produzidas
em tubo  de  aço  40  x  20mm
chapa  20,  nas  duas  pontas
dos  tubos  uma  flange
retangular  produzida  em  aço
chapa  11  faz  a  fixação  do
conjunto  aos  pés laterais,  as
longarinas  superiores  contam
com  suportes  em  aço  com
forma de “U” e sua furação é
feita de forma tal que, permite
a movimentação dos tampos,
em  até  9mm  cada,  para
encaixe  do  painel  divisor.
Internamente  o  pé  lateral
ainda  conta  com  suportes
para guia de fiação em forma
de  “J”   produzidos  em  aço
chapa 24, eles guiam a fiação
até  a  calha  abaixo  dos
tampos,  esta  calha  é
produzida em aço chapa 24 e
acompanha  dois  plugs  de
energia (por calha) produzidos
em plásticos de engenharia na
cor  preta,  estes  plugs  já
contam  com  fiação  instalada
de  aproximadamente  15cm
(rabicho).  A  calha  possui  8
recortes  retangulares  nas
extremidades,  em  dois  deles
(à  escolha  do  cliente)  são
encaixados  os  plugs  que
acompanham  a  calha,  os
demais são para colocação de
plugs  opcionais  (vendidos
separadamente)  caso  seja  a
necessidade.  
Os pés laterais, o pé central e



as  longarinas  são  soldados
através  do  processo  MIG
(Metal Inerte Gás) e recebem
tratamento  antiferrugem  á
base  de  imersão  em banhos
de  fosfato  com  posterior
acabamento  em  tinta  na  cor
aluminizado ou grafite (Epóxi).
A pintura é feita com tinta em
pó  híbrida  eletrostática,
polimerizada  em  estufa  a
220°C.

Painel reto, confeccionado em
MDP  BP  com  18mm  de
espessura e acabamento nas
duas  faces  em  laminado
melamínico  texturizado  de
baixa  pressão  (BP).  Borda
superior  e  laterais  revestidas
com  fita  de  bordo  em  PVC
2mm.  A  borda  inferior  do
painel  divisor  possui  recortes
para  encaixe  na  estrutura
metálica  dos  pés  e  recorte
central  para  facilitar  a
passagem  de  fiação  de  um
tampo para o outro.
O  painel  divisor  não  utiliza
ferragens  para  fixação  na
mesa, isto é feito apenas por
encaixe  entre  os  tampos.  Ao
ser  encaixado  na  mesa,  o
painel fica aprox. 285mm para
cima dos tampos.

Painel divisor na cor 
platina
(1400x352x18 mm)

Térreo (B)  04 
unidades

11.1 A O gaveteiro volante deve 
possuir três gavetas. Estes 
gaveteiros são 
confeccionados em mdp bp de
15 mm revestidos com fita de 
bordo de 0,5 mm. Os 
conjuntos possuem uma 
fechadura com trava 
simultanea das gavetas, 
corrediças de roldana de 350 
mm, puxadores de alça de 
polipropileno na cor cinza e 
quatro rodizios duplo na cor 
preto. O modo de fixação das 
partes é feita pelo sistema 
minifix.

Gaveteiro volante 03 
gavetas na cor platina
(400x460x585x15 mm)

Térreo (B) 10 
unidades



11.1 A A mesa conta com quatro 
tampos produzidos em MDP 
BP com 25mm de espessura 
medindo  1400 de 
comprimento por 700mm de 
profundidade cada tampo. As 
bordas em todos os lados são 
revestidas por fita com 2mm 
de espessura produzida em 
PVC. Os tampos são 
montados frente a frente e 
lateralmente, formando uma 
composição onde o 
comprimento total é a soma 
do comprimento de dois 
tampos, e a profundidade total
é a soma da profundidade de 
dois tampos. As bordas 
internas opostas ao usuário 
tem leve recorte para facilitar 
a passagem de fiação do 
mouse, teclado e monitor de 
computador, este recorte tem 
8mm por aproximadamente  
760mm para tampos de 
1400mm. Cada tampo conta 
com uma caixa de tomadas 
produzida em aço estampado 
chapa 24 que possui recorte 
para passagem de conectores
de mouse, monitor, teclado e 
periféricos; cada caixa de 
tomada é fixa ao tampo 
através de 2 parafusos 
autoatarraxantes 4,2 x 19mm 
zincados brancos que ficam 
localizados na face superior 
da peça, além deles, são 
utilizados 2 parafusos, 
também autoatarraxantes, 3,5 
x 16mm bicromatizados ou 
zincados brancos para fixação
da caixa de tomadas ao topo 
dos tampos. O acabamento 
da caixa de tomadas sempre 
acompanha a cor dos pés, 
que pode ser grafite ou 
aluminizado. A pintura é epóxi,
feita através do processo 
eletrostático com a peça tendo
passado por tratamento 
químico antiferrugem de 6 
banhos. Cada caixa de 
tomadas acompanha dois 

Mesa plataforma 04 
lugares na cor platina
(2800x1400x750x25 mm)

Térreo (C) 03
unidades



plugs de energia produzidos 
em plástico de engenharia na 
cor preta, estes plugs já 
contam com fiação instalada 
de aproximadamente 15cm 
(rabicho). Além deles, a caixa 
de tomadas também tem 2 
plugs RJ45, produzidos em 
plástico de engenharia na cor 
branca ou bege claro, eles 
podem ser utilizados tanto 
para telefone quanto para 
lógica e não acompanham 
fiação. Os tampos saem da 
fábrica com furação para 
fixação de suporte de CPU em
aço tanto a esquerda, quanto 
a direita da mesa. Toda a 
fixação da estrutura e dos 
acessórios aos tampos é feita 
através de parafusos 
sextavados 5/16 x 3/4 
polegada rosqueados em 
buchas metálicas 5/16 x 
20mm (bucha americana) 
fixas aos tampos.  A mesa 
com 4 lugares tem dois pés 
laterais e um pé central, cada 
pé lateral forma um pórtico 
constituído por duas colunas 
em tubo de aço 50 x 50mm 
chapa 14, com um reforço 
interno na extremidade inferior
produzido em chapa 11 onde 
são rosqueadas as sapatas 
niveladoras 5/8 x 5/16 em 
nylon, estas colunas contam 
com um furo de diâmetro 
35mm na parte superior do 
tubo e outro na inferior para 
facilitar a passagem de fiação 
do piso ao tampo da mesa. As
travessas superior e 
intermediária são produzidas 
em forma de “perfil L” através 
da junção de um tubo 50 x 
30mm na horizontal e um tubo
40 x 20mm na vertical, ambos 
produzidos em aço chapa 20. 
Na face interna do pórtico há 
um suporte em aço chapa 14 
com formato de “U” e abas 
laterais, sua função é fixar  e 
manter unidos os tampos, sua



furação é feita de forma tal 
que permite a movimentação 
deles, em até 9mm cada, para
encaixe do painel divisor. O 
pórtico também conta com 3 
suportes produzidos em aço 
chapa 11 com forma de “C” 
onde são fixadas as 3 
longarinas de sustentação do 
conjunto, esta fixação é feita 
através de parafusos 
sextavados 1/4 x 5/8 
polegada, junto de arruelas 
lisas 1/4 e arruelas de pressão
5/16.O pé central é composto 
por duas colunas em tubo de 
aço 50 x 30mm chapa 20,  
com um reforço interno na 
extremidade inferior produzido
em chapa 11 onde são 
rosqueadas as sapatas 
niveladoras 5/8 x 5/16 em 
nylon. A travessa superior é 
produzida em tubo de aço 30 
x 20mm chapa 20, logo abaixo
dela, é soldada uma outra 
travessa, interna às duas 
colunas, produzida em tubo 
50 x 30mm, a travessa 
intermediária é produzida 
através da junção de um tubo 
50 x 30mm e outro 20 x 
30mm, ambos produzidos em 
aço chapa 20. Logo abaixo, 
temos duas colunas em aço 
tubo 20 x 30mm chapa 20, 
essas colunas sustentam a 
calha fixa e a removível, 
ambas produzidas em aço  
estampado chapa 24, a calha 
removível possui deve possuir
a logomarca.No interior da 
calha existem 2 suportes para 
fiação em chapa 24. O pé 
central possui dois suportes 
em aço chapa 14 com formato
de “U” e abas laterais, sua 
função é fixar e manter unidos
os tampos, sua furação é feita
de forma tal que permite a 
movimentação deles, em até 
9mm cada,  para encaixe do 
painel divisor, existem, 
também, 6 suportes (3 em 



cada lado do pé) com formato 
em “C” produzidos em aço 
chapa 11, nestes suportes são
aparafusadas as 3 longarinas 
de sustentação do conjunto, 
esta fixação é feita através de 
parafusos sextavados 1/4 x 
5/8 polegada, junto de 
arruelas lisas 1/4 e arruelas 
de pressão 5/16.   As 
longarinas são produzidas em 
tubo de aço 40 x 20mm chapa
20, nas duas pontas dos tubos
uma flange retangular 
produzida em aço chapa 11 
faz a fixação do conjunto aos 
pés laterais, as longarinas 
superiores contam com 
suportes em aço com forma 
de “U” e sua furação é feita de
forma tal que, permite a 
movimentação dos tampos, 
em até 9mm cada, para 
encaixe do painel divisor . 
Internamente o pé lateral 
ainda conta com suportes 
para guia de fiação em forma 
de “J”  produzidos em aço 
chapa 24, eles guiam a fiação 
até a calha abaixo dos 
tampos, esta calha é 
produzida em aço chapa 24 e 
acompanha dois plugs de 
energia produzidos em 
plásticos de engenharia na cor
preta, estes plugs já contam 
com fiação instalada de 
aproximadamente 15cm 
(rabicho). A calha possui 8 
recortes retangulares nas 
extremidades, em dois deles 
(à escolha do cliente) são 
encaixados os plugs que 
acompanham a calha, os 
demais são para colocação de
plugs opcionais (vendidos 
separadamente) caso seja a 
necessidade.  Os pés laterais,
o pé central e as longarinas 
são soldados através do 
processo MIG (Metal Inerte 
Gás) e recebem tratamento 
antiferrugem á base de 
imersão em banhos de fosfato



com posterior acabamento em
tinta na cor aluminizado ou 
grafite (Epóxi). A pintura é 
feita com tinta em pó híbrida 
eletrostática, polimerizada em 
estufa a 220°C.

11.1 A Painel reto, confeccionado em
MDP  BP  com  18mm  de
espessura e acabamento nas
duas  faces  em  laminado
melamínico  texturizado  de
baixa  pressão  (BP).  Borda
superior  e  laterais  revestidas
com  fita  de  bordo  em  PVC
2mm.  A  borda  inferior  do
painel  divisor  possui  recortes
para  encaixe  na  estrutura
metálica  dos  pés  e  recorte
central  para  facilitar  a
passagem  de  fiação  de  um
tampo para o outro.
O  painel  divisor  não  utiliza
ferragens  para  fixação  na
mesa, isto é feito apenas por
encaixe  entre  os  tampos.  Ao
ser  encaixado  na  mesa,  o
painel fica aprox. 285mm para
cima dos tampos.

Painel divisor na cor 
platina
(1400x352x18 mm )

Térreo (C)  09 
unidades

11.1 A O gaveteiro volante deve 
possuir três gavetas. Estes 
gaveteiros são 
confeccionados em mdp bp de
15 mm revestidos com fita de 
bordo de 0,5 mm. Os 
conjuntos possuem uma 
fechadura com trava 
simultanea das gavetas, 
corrediças de roldana de 350 
mm, puxadores de alça de 
polipropileno na cor cinza e 
quatro rodizios duplo na cor 
preto. O modo de fixação das 
partes é feita pelo sistema 
minifix.

Gaveteiro volante 03 
gavetas na cor platina
(400x460x585x15 mm)

Térreo (C) 20
unidades

11.1 A O prolongador conta com dois
tampos  produzidos  em  MDP
BP com 25mm de espessura
medindo  1400  mm  de
comprimento  por  700mm  de
profundidade.  As  bordas  em
todos os lados são revestidas
por  fita  com  2mm  de

Prolongador 02 lugares 
na cor platina
(1400x1400x750x25 mm)

Térreo (C) 01
unidade



espessura produzida em PVC.
Ambos  os  tampos  são
montados frente a frente, com
a  medida  do  comprimento
sendo  utilizada  pelo  usuário.
As bordas internas opostas ao
usuário tem leve recorte para
facilitar a passagem de fiação
de  mouse,  teclado  e  monitor
de  computador,  este  recorte
tem  8mm  por
aproximadamente  760mm
para  mesas  1400mm .  Cada
tampo  conta  com  caixa  de
tomada  produzida  em  aço
chapa  24  estampado  que
possui recorte para passagem
de  conectores  de  mouse,
monitor,  teclado e periféricos;
cada  caixa  de tomada é  fixa
ao  tampo  através  de  2
parafusos  autoatarraxantes
4,2 x 19mm zincados brancos
que ficam localizados na face
superior da peça, além deles,
são  utilizados  2  parafusos,
também, autoatarraxantes 3,5
x  16mm  bicromatizados  ou
zincado  branco  para  fixação
da caixa de tomadas ao topo
dos  tampos.  O  acabamento
da caixa de tomadas sempre
acompanha  a  cor  dos  pés,
que  pode  ser  grafite  ou
aluminizado. A pintura é epóxi,
feita  através  do  processo
eletrostático com a peça tendo
passado  por  tratamento
químico  antiferrugem  de  6
banhos.  Cada  caixa  de
tomadas  acompanha  dois
plugs  de  energia  produzidos
em plástico de engenharia na
cor  preta,  estes  plugs  já
contam  com  fiação  instalada
de  aproximadamente  15cm
(rabicho). Além deles, a caixa
de  tomadas  também  tem  2
plugs  RJ45,  produzidos  em
plástico de engenharia na cor
branca  ou  bege  claro,  eles
podem  ser  utilizados  tanto
para  telefone  quanto  para
lógica  e  não  acompanham



fiação.  Os  tampos  saem  da
fábrica  com  furação  para
fixação de suporte de CPU em
aço  tanto a esquerda quanto
a  direita  da  mesa.  Toda  a
fixação  de  acessórios  e
estrutura  aos  tampos  é  feita
através  de  parafusos
sextavados  5/16  x  3/4
polegada  rosqueados  em
buchas  metálicas  5/16  x
20mm  (bucha  americana)
fixas aos tampos.  
O  prolongador  acompanha
apenas  um pé  central;  ele  é
composto  por  duas  colunas
em tubo  de  aço  50  x  30mm
chapa  20,com  um  reforço
interno na extremidade inferior
produzido em chapa 11 onde
são  rosqueadas  as  sapatas
niveladoras  5/8  x  5/16  em
nylon.  A  travessa  superior  é
produzida em tubo de aço 30
x 20mm chapa 20, logo abaixo
dela,  é  soldada  uma  outra
travessa,  interna  às  duas
colunas,  produzida  em  tubo
50  x  30mm,  a  travessa
intermediária  é  produzida
através da junção de um tubo
50  x  30mm  e  outro  20  x
30mm, ambos produzidos em
aço  chapa  20.  Logo  abaixo,
temos  duas  colunas  em  aço
tubo  20  x  30mm  chapa  20,
essas  colunas  sustentam  a
calha  fixa  e  a  removível,
ambas  produzidas  em  aço
estampado chapa 24, a calha
removível  deve  possuir
logomarca.  No  interior  da
calha existem 2 suportes para
fiação  em  chapa  24.  O  pé
central  possui  dois  suportes
em aço chapa 14 com formato
de  “U”  e  abas  laterais,  sua
função  é  fixar   e  manter
unidos os tampos, sua furação
é  feita  de  forma  tal  que
permite  a  movimentação
deles, em até 9mm cada, para
encaixe  do  painel  divisor,
existem,  também,  6  suportes



(3 em cada lado do pé) com
formato em “C” produzidos em
aço chapa 11, nestes suportes
são  aparafusadas  as  3
longarinas de sustentação do
conjunto,  esta  fixação  é  feita
através  de  parafusos
sextavados  1/4  x  5/8
polegada,  junto  de  arruelas
lisas 1/4 e arruelas de pressão
5/16. 
As longarinas são produzidas
em tubo  de  aço  40  x  20mm
chapa  20,  nas  duas  pontas
dos  tubos  uma  flange
retangular  produzida  em  aço
chapa  11  faz  a  fixação  do
conjunto  aos  pés laterais,  as
longarinas  superiores  contam
com  suportes  em  aço  com
forma de “U” e sua furação é
feita de forma tal que, permite
a movimentação dos tampos,
em  até  9mm  cada,  para
encaixe  do  painel  divisor  .
Internamente  o  pé  lateral
ainda  conta  com  suportes
para guia de fiação em forma
de  “J”   produzidos  em  aço
chapa 24, eles guiam a fiação
até  a  calha  abaixo  dos
tampos,  esta  calha  é
produzida em aço chapa 24 e
acompanha  dois  plugs  (por
calha)  de  energia  produzidos
em plásticos de engenharia na
cor  preta,  estes  plugs  já
contam  com  fiação  instalada
de  aproximadamente  15cm
(rabicho).  A  calha  possui  8
recortes  retangulares  nas
extremidades,  em  dois  deles
(à  escolha  do  cliente)  são
encaixados  os  plugs  que
acompanham  a  calha,  os
demais são para colocação de
plugs opcionais   caso seja  a
necessidade.  
O pórtico e as longarinas são
soldados através do processo
MIG  (Metal  Inerte  Gás)  e
recebem tratamento
antiferrugem  á  base  de
imersão em banhos de fosfato



com posterior acabamento em
tinta  na  cor  aluminizado  ou
grafite  (Epóxi).  A  pintura  é
feita  com tinta em pó híbrida
eletrostática, polimerizada em
estufa a 220°C.

Componentes

Tampos padrão – 2 peças
Tampos gerente – 0 peça
Pés Laterais – 0 peça
Pés Centrais – 1 peça
Pés Gerência – 0 peça
Longarinas com suporte U – 2
peças
Longarinas simples – 1 peça
Caixa de tomadas padrão – 2
peças
Caixa de tomadas gerente – 0
peça
Calha inferior – 1 peça
Plugs de energia – 6 peças (2
em  cada  calha,  2  em  cada
caixa tomadas padrão)
Conectores RJ45 – 4 peças (2
em  cada  caixa  tomadas
padrão)

11.1 A A mesa deverá atender a três
usuários,  um  em  frente  ao
outro,  e  um  terceiro  em
posição  perpendicular  aos
outros  dois;  os  tampos
deverão  ser  produzidos  em
medium  density  particleboard
de  25mm de  espessura  com
revestimento  em  laminado
melamínico  de baixa  pressão
texturizado  em  ambas  as
faces com espessura  mínima
de  0,2mm.  Todos  os  topos
devem  ser  revestidos  por
perfil  em  policloreto  de  vinila
com 2mm de espessura e raio
não inferior a 1,5mm. O topo
oposto  aos  usuários  que  se
sentam frente a frente deverá
ter um recorte longitudinal de,
pelo  menos  7mm  por,  no
mínimo 50% do comprimento
da mesa, este recorte deve ter
acabamento  nos  topos
seguindo o padrão do restante
do tampo, ou seja, revestidos

Mesa plataforma 02 
lugares com gerência na 
cor platina
(2100x1418x750x25 mm)

Térreo (C) 02
unidades



por  perfil  em  policloreto  de
vinila com 2mm de espessura
e  raio  não  inferior  a  1,5mm,
aplicado  pelo  processo
Hotmelt.  A  função  deste
recorte é a passagem de fios
de um ponto ao outro da mesa
sem  a  necessidade  de
furações  ou  passa-cabos
auxiliares. O tampo do usuário
posicionado
perpendicularmente   deverá
ser  retangular,  sua  largura
deverá  abranger  a
profundidade  final  da  mesa
montada,  nele  haverá  uma
caixa  de  energia  e  lógica
produzida de modo que, todos
os  conectores  fiquem
expostos  acima do tampo da
mesa para facilitar o acesso e
usabilidade, esta caixa deverá
contar  com  um  recorte
retangular  que  permita  a
passagem  de  fiação  de
equipamentos  períféricos  tais
como,  mouse,  teclado  e
monitor  ou  impressora,  além
disso,  deverá contar com um
plug  de  energia,  mais  dois
conectores  RJ45.  Os  dois
usuários que utilizarão a mesa
frente  a  frente,  deverão  ter,
cada  um,  uma  caixa  de
energia  e  lógica  com
conectores expostos acima do
tampo  da  mesa,  de  fácil
acesso  e  usabilidade,  esta
caixa  de  energia  deverá  ter
um recorte retangular com os
cantos  curvos  por  onde  os
cabos  e  conectores  de
periféricos, tais como, mouse,
teclado e monitor irão passar;
além  disso,  dois  plugs  de
energia, mais dois plugs para
lógica RJ45. Os conectores de
energia elétrica  deverão  ser
produzidos  em  plásticos  de
engenharia,  ou  material  que
isole  a  passagem  de
eletricidade,  na  cor  cinza
escuro, deverá ter sistema de
encaixe  que  dispense  o  uso



de parafusos e que possa ser
removido  para  manutenção
futura, deverá estar de acordo
com  a  NBR 14136  e  deverá
acompanhar  chicote  elétrico
com  aproximadamente
150mm.  O  conector  ainda
deverá  ser  de  3  vias;  fase,
neutro e terra,  visando maior
segurança  contra  descargas
elétricas.  Deverá  suportar
voltagem de até 250 volts e 10
âmperes.  O  conector  RJ45
deve  ser  produzido  em
plástico  de  engenharia  ou
material que seja adequado a
passagem de dados de lógica
e/ou de voz e deverá ser, no
mínimo,  cat5e.  Todas  as
caixas  de  tomadas  onde  os
conectores  serão  apoiados
devem ser em chapa de aço
SAE 1008 com espessura de
0,6mm, no mínimo; devem ter
ranhuras  estampadas  e
repuxos  afim  de  dar  maior
resistência ao material e evitar
que se dobre com a pressão
do encaixe dos plugs, também
deve contar com a logomarca
do  fornecedor  para  posterior
identificação  e  facilidade  de
manutenção,  sua  fixação  ao
tampo da mesa deve ser feita
através  de  parafusos
autoatarraxantes de modo que
nenhum  fique  aparente  ao
usuário. A peça metálica deve
receber  tratamento
antiferruginoso  de  imersão  a
base de fosfato, para posterior
pintura em pó feita através do
processo eletrostático.

Os  tampos  devem  ter,
cravadas em sua face inferior,
porcas americanas ou buchas
metálicas em todos os pontos
de  fixação  das  estruturas,
permitindo  que  a  montagem
da  mesa  possa  ser  feita
inúmeras vezes sem danos à
madeira  ou  interferência  na
resistência estrutural. Em sua



face inferior, cada tampo deve
ter furações extras prevendo a
futura  instalação  de  suportes
para  CPU  suspensos  em
ambos os lados dos usuários.

A  mesa  deverá  ter  um  pé
lateral,  um pé centralizado,  e
um  pé  para  a  mesa
perpendicular  às  demais,
todos  eles  serão  produzidos
em  aço  SAE  1008  com
tratamento  antiferruginoso  de
imersão a base de fosfato de
zinco  e  pintura  em  pó  feita
através  do  processo
eletrostático,  todas  as  soldas
deverão  ser  do  tipo  MIG
preferencialmente  ocultas  ou
com  acabamento  onde  seja
necessário  que  fiquem
visíveis.  A composição do pé
lateral se dá por dois pórticos
verticais  de secção quadrada
medindo  50x50  com  parede
de,  no  mínimo,  1,9mm,  este
pórticos devem ter um furo em
cada  extremidade  em  uma
das  faces,  visando  a
passagem  de  fiação  de
energia e lógica internamente
ao  tubo.  Eles  são  ligados
horizontalmente  por  dois  “L”
formados pela junção de dois
tubos retangulares de secção
30x50 e 40x20,  sendo que o
tubo  horizontal  superior  deve
ser  o  de  menor  secção  e  o
vertical maior. Na face interna
do  “L”  superior  deve  haver
suportes  em  forma  de  “J”
produzidos em chapa de aço
com  0,6mm de  espessura,  a
função  deles  deverá  ser
suporte à passagem da fiação
que  subirá  pelos  pórticos
laterais.  O  pé  centralizado
será  posicionado  na  junção
entre os dois tampos frente a
frente  e  o  tampo
perpendicular, a estrutura dele
se  dará  por  dois  pórticos
verticais de secção retangular
medindo  50x30  com  parede



de,  no  mínimo,  0,9mm,  este
pórticos  devem  ser  ligados
horizontalmente  por  três
travessas,  uma  inferior,  uma
intermediária e outra superior;
a superior  é formada por um
tubo  de  secção  retangular
20x30  que  passará  sobre  os
pórticos  para  dar  mais
estabilidade  ao  conjunto,
imediatamente  abaixo  dele  e
soldado nele,  deve haver  um
tubo  de  secção  retangular
30x50  cujas  extremidades
ficarão internas aos pórticos. A
travessa  intermediária  será
formada  pela  junção
longitudinal  de  tubos  de
secção  retangular  20x30  e
30x50,  estando  as
extremidades  internas  aos
pórticos.  A  travessa  inferior
deverá  ser  composta  por  um
tubo  de  secção  retangular
20x30  interno  aos  pórticos.
Entre a travessa intermediária
e  inferior,  deve  haver  uma
calha  para  passagem  de
fiação em chapa de aço SAE
1008  de,  no  mínimo,  0,6mm
de  espessura,  um  lado  da
calha deve ser removível para
facilitar a passagem de fiação.
O pé para mesa perpendicular
deverá  compreender  dois
pórticos  verticais  de  secção
quadrada medindo 50x50 com
parede de, no mínimo, 1,9mm,
este  pórticos  devem  ter  um
furo em cada extremidade em
uma  das  faces,  visando  a
passagem  de  fiação  de
energia e lógica internamente
ao  tubo.  Eles  são  ligados
horizontalmente  por  uma
travessa superior em forma de
“L”  gerado  pela  junção
longitudinal  de  dois  tubos
retangulares de secção 30x50
e  40x20,  sendo  que  o  tubo
horizontal superior deve ser o
de menor secção e o vertical
maior.  Na  face  interna  desta
travessa deve haver suportes



em  forma  de  “J”  produzidos
em chapa de aço com 0,6mm
de espessura, a função deles
deverá  ser  suporte  à
passagem  da  fiação  que
subirá pelos pórticos laterais. 

O  pé  lateral  e  o  pé
centralizado serão interligados
por  3  longarinas  de
travamento,  sua  função  será
evitar  o  empenamento  dos
tampos  e  instabilidade  do
conjunto, cada longarina será
formada  por  um  tubo  de
secção  retangular  40x20mm
flangeado  nas  extremidades
por  chapa  de  aço,  com  no
mínimo,  3mm  de  espessura,
estas  longarinas  serão
aparafusadas nos pés através
de  parafusos  rosca  máquina
de cabeça sextava externa ou
sextavada  interna,  de  forma
que  seja  possível  sua
montagem  e  desmontagem
inúmeras vezes sem prejuízo
estrutural.

A  mesa  deve  contar  com
sistema  de  tampos  semi-
deslizantes  nos  tampos  dos
usuários  que  ficam  frente  a
frente,  eles  devem  ter
movimento  suficiente  para
inserção  do  painel  divisor
entre  eles,  de  modo  que  as
extremidades do painel fiquem
apoiadas  sobre  suportes  de
chapa  metálica  soldados  aos
pés,  enquanto  que  o  apoio
longitudinal  se  fará  pelos
tampos da mesa, este sistema
deve  permitir  que,  uma  vez
retirado  o  painel  divisor,  os
tampos  semi-deslizantes
possam  ser  movimentados  o
suficiente para que um toque
o  outro,  deixando  apenas  o
canal  para  passagem  de
fiação livre.

Toda estrutura em metal deve
ser  aço  SAE1008,  sejam



tubos  ou  chapas,  e  a  solda
deve  ser  do  tipo  MIG  (Metal
Inerte  Gás)  o tratamento
antiferrugem deve ser feito por
imersão em banhos de fosfato
com posterior acabamento em
tinta  em  pós  através  do
processo de eletrostática.

11.1 A -  Tampo  confeccionado  em
MDP BP 2 chapas de 15mm e
engrossado  com  sarrafo
15mm,  totalizando  45mm  de
espessura  final,  com
acabamento  nas  duas  faces
em  laminado  melamínico  de
baixa  pressão  (BP),
totalizando  1700mm  de
comprimento  e  700mm  de
profundidade.  Bordas  frontal,
posterior e laterais com fita de
proteção, de PVC com 2,0mm
de  espessura,  coladas  pelo
processo  hot-melt.  Tanto  as
bordas  laterais,  posterior  e
frontal  recebem  perfeito
acabamento  respeitando  a
tonalidade de cor do laminado
melamínico, essa mesa possui
um  sistema  de  tomadas
embutidas no tampo da mesa
com  tampa  basculante  e  4
tomadas,  sendo  duas  para
energia e duas para telefone,
calha para fiação com fixação
na parte inferior do tampo ou
painel frontal.
-  Painel  frontal  com  medida
1450x400mm,  confeccionado
em  MDP  BP  duas  faces
15mm,  borda  inferior  em  fita
de PVC 0,5mm de espessura,
coladas  pelo  processo  hot-
melt, painel é fixado ao tampo
por um ferro chato 1/4x5/8 no
lado  que  é  acoplada  ao
balcão.
- Pés Horus é composto por 5
partes,  sendo  elas:  travessa
superior,  travessa  inferior,
lateral  direita  e  lateral
esquerda  com  150mm  de
largura,  confeccionados  em
MDP  BP  25mm  com  fita  de

Mesa  com caixa de 
tomada na cor Imbuia
(1700x700x765x50mm)

Térreo (D) 01
unidade



bordo  0,5mm  fixada  pelo
sistema hot-melt  e  um painel
central  em  MDP  BP  15mm
fixado por giro-fix, apresentam
sapatas niqueladas reguláveis
de 20mm fixadas aos pés por
bucha  confeccionada  em
nylon, com rosca interna 1/4”.

11.1 A Corpo: Constituído por base,
lateral  e  frente  das  gavetas
em  MDP  com  15mm  de
espessura,  revestidos  em
ambos os lados em laminado
melamínico  texturizado  (BP).
Com bordas revestidas em fita
de PVC de 0,5mm na mesma
tonalidade  de  cor  do
laminado.  O  fundo  do
gaveteiro é confeccionado em
MDF  com  6mm  com
acabamento  em  laminado
(BP).  Todas  as  bordas
recebem perfeito acabamento
respeitando  a  tonalidade  e
espessura  do  laminado
melamínico. 
Tampo -  Fabricado em MDP
de  25mm  de  alta  densidade
revestido  em  ambas  a  faces
em  laminado  melamínico  de
baixa  pressão  (BP).  Bordas
frontal,  laterais  e  posterior
com proteção em fita de PVC
com  espessura  de  0,5mm,
coladas  pelo  processo  Hot
Melt. Tanto as bordas laterais,
posterior  e  frontal  recebem
acabamento  perfeito  na

Gaveteiro fixo 04 gavetas
na cor Imbuia
(494x695x720mm)   
(LXPXH)

Térreo (D) 01
unidade



mesma  cor  do  laminado
melamínico. 
Gavetas: Peça  frontal  em
MDP  com  espessura  de  15
mm,  revestida  em  laminado
melamínico  texturizado  (BP).
Peças  lateral  e  posterior  em
MDP  com  espessura  de
15mm  na  cor  branco  gelo.
Fundo  das  gavetas
confeccionado  em HDF (high
density  fiberboard,  ou  seja,
chapa  de  fibra  de  alta
densidade)  com  2.8mm  de
espessura  com  acabamento
em  pintura  à  base  d'água  e
secagem  ultravioleta
mantendo  a  mesma
tonalidade de cor do laminado
melamínico.  Gavetas  com
corrediça  telescópica com
roldanas em nylon, fixadas na
lateral do gaveteiro através de
parafusos  auto-atarrachante.
Puxador  de  embutir
confeccionados  em  aço
escovado  c/  furação  128mm.
Fechadura  frontal  com
travamento vertical simultâneo
e chave escamoteável.
Rodapé:   Confeccionado em
MDP  de  25mm  de  alta
densidade  revestido  em
ambas  a faces em laminado
melamínico de baixa pressão
(BP).  Apresentam  sapatas
niqueladas  reguláveis  de
20mm  fixadas  aos  rodapés
por  bucha  confeccionada  em
nylon, com rosca interna 1/4”.

11.1 A -  Painel reto, confeccionado
em  MDP  BP  com  18mm  de
espessura  com  acabamento
nas  duas  faces em laminado
melamínico  texturizado  (BP).
Bordas superior e laterais com
fita de bordo em PVC 2mm. 
-  Estrutura de  fixação,
constituída  por  04  suportes
confeccionados em chapa de
aço  carbono  laminado  fina
quente 1”x3/16”. Dobrados em
“L”, fixando o painel ao tampo

Painel divisor na cor 
Platina
(1400x450x18mm)   
(LXPXH)

Térreo (M) 01
unidade



da mesa com parafusos auto
atarrachantes.  Toda  a
estrutura  metálica  possui
tratamento  antiferrugem  á
base  de  imersão  em banhos
de  fosfato  e  acabamento  em
tinta  na  cor  cinza  (Epóxi).
Pintura  da  estrutura  metálica
com  tinta  em  pó  híbrida
eletrostática, polimerizada em
estufa a 220°C.

11.1 A -  Tampo redondo
confeccionado  em  MDP  BP
com  25mm  de  espessura  e
1200mm  de  diâmetro,  com
acabamento nas duas faces. 
- Suporte do tampo: Estrutura
composta  por  um  tubo
redondo  central  3”  chapa  11
(3mm)  fixado  por  meio  de
solda MIG (Metal Inerte Gás)
á  tubos  retangulares  25x25
chapa 18 (1,2mm) ficando em
forma de “X”.
-  Tubo  central:  Estrutura
metálica composta de um tubo
central  de  3”  chapa  18
(1,2mm).  -  Base  estampada:
com  04  hastes  de
extremidades  arredondadas,
estampadas em chapa de aço
carbono  #14  (1,9mm)   de
espessura,  fixadas  por  meio
de solda MIG ao tubo central.
Toda  a  estrutura  metálica
possui  tratamento  anti-
ferrugem  á  base  de  imersão
em  banhos  de  fosfato  e
acabamento  em  tinta  em  pó
cinza  (Epóxi),  curada  em
estufa a 220ºC.
-  A  fixação  da  estrutura  ao
tampo é realizada por meio de
parafusos auto atarrachantes.

Mesa reunião redonda na
cor Imbuia
(1200x1200x750x25mm) 
(LXPXH)

Térreo (E) 01
unidade



11.1 A - Tampo linear  confeccionado
em  MDP  BP  25mm,  com
acabamento  nas  duas  faces
em  laminado  melamínico  de
baixa  pressão  (BP),
totalizando  1398mm  de
comprimento  e  480mm  de
profundidade.  Bordas  frontal
com fita de proteção, de PVC
com  0,5mm  de  espessura,
coladas  pelo  processo  hot-
melt.  A  borda  frontal  recebe
perfeito  acabamento
respeitando  a  tonalidade  de
cor do laminado melamínico. 
ladas pelo processo hot-melt.

Tampo para o balcão na 
cor Imbuia
(1398x480x25mm)   
(LXPXH)

Térreo (F) 01
unidade

11.1 A -  Travessas  Superior
confeccionada  em  MDP  BP
18mm revestido em ambas as
faces  em  laminado
melamínico  de baixa  pressão
(BP). Bordas na parte frontal e
posterior com proteção em fita
de  PVC  com  espessura  de
0,5mm, coladas pelo processo
Hot Melt.

Balcão baixo 02 portas de
correr na cor Imbuia
(1398x410x695mm)   
(LXPXH)

Térreo (F) 01
unidade



-  Prateleiras  confeccionada
em MDP BP 18mm revestido
em  ambas  as  faces  em
laminado melamínico de baixa
pressão (BP). Bordas na parte
frontal  e  posterior  com
proteção em fita de PVC com
espessura de 0,5mm, coladas
pelo  processo  Hot  Melt.  São
fixadas  as  laterais  pelo
suporte  de  prateleiras  em
zamak  injetado  para  fixação
das prateleiras. 
-  Lateral  esquerda,  lateral
direita e divisão em MDP BP
15mm revestido em ambas as
faces  em  laminado
melamínico de baixa pressão.
Possui fita de PVC apenas na
parte  frontal  e  posterior  da
peça  com  espessura  de
0,5mm, coladas pelo processo
Hot Melt.
-  Portas  confeccionado  em
MDP  com  15mm  de
espessura  com  acabamento
na face superior em laminado
melamínico texturizado de alta
pressão  (Fórmica).  Bordas
nos  quatro  cantos  da  peça
com proteção em fita de PVC
com  espessura  de  0,5mm,
coladas  pelo  processo  Hot
Melt. A porta possui Kit RD 32
para porta de correr, puxador
embutido  confeccionados  em
aço  escovado  c/  furação
128mm. 
-  Possui  chapa  de
acabamento  frontal
confeccionada  em  chapa  18
(1,20mm) dobrada em formato
“L”.  Possui  tratamento
antiferrugem  à  base  de
imersão em banho de fosfato
e acabamento em tinta na cor
alumínio (Epóxi), com camada
protetora  de  verniz  para
melhor  proteção da pintura  e
efeito de metalização,  pintura
com  tinta  em  pó  híbrida
eletrostática, polimerizada em
estufa  a  220°C,  com
espessura  mínima  de



camadas de 40 mícrons.
-  O  fundo  confeccionado  em
MDF 6mm de espessura com
a mesma tonalidade de cor do
laminado melamínico.
-  Base  em  MDP  BP  15mm
duas faces,  com fita  de PVC
nos  quatro  lados  da  peça,
coladas  pelo  processo  Hot
Melt. 
- Rodapé em MDP BP 25mm
duas faces,  com fita  de PVC
na  parte  frontal  e  laterais,
coladas  pelo  processo  Hot
Melt.  Apresentam  sapatas
niqueladas  reguláveis  de
20mm  fixadas  aos  rodapés
por  bucha  confeccionada  em
nylon, com rosca interna 1/4”.

11.1 A O armário tem o corpo, portas,
prateleiras e base 
confeccionados em mdp bp de
15mm encabeçados em fita 
de bordo de 0,5 mm. 
Possuem dobradiças 110 
graus, fechadura de lingueta, 
puxadores de polipropileno 
cinza, pinos plástico de 
prateleiras e sapatas 
reguladoras de nível. O fundo 
é elaborado em chapa dura 
seccionada em 4 módulos 
com 3,0 mm de espessura e 
acompanham a cor do corpo 
do armário .O tampo é de 15 
mm revestido com fita de 
bordo de 0,5 mm.  A caixa do 
armário deve ser platina e as 
portas acompanham a mesma
cor. O armário baixo  deve 
possuir uma prateleira 

Armário baixo 02 portas 
na cor Platina
(800x400x730mm)   
(LXPXH)

Térreo (G) 05
unidades



móvel,possuindo o sistema de
estruturação e fixação das 
partes através do sistema 
minifix com buchas de nylon

11.1 A -  Tampo reto  confeccionado
em  MDP  BP  com  25mm  de
espessura  com  acabamento
nas  duas  faces  com  medida
de 1200mm de comprimento e
600mm  de  profundidade.
Bordas laterais e frontais retas
revestidas  com  fita  de
proteção  em  PVC com  2mm
de espessura. 
-  Painel  frontal,
confeccionado  em  MDP  BP
15mm  de  espessura  com
acabamento  nas  duas  faces,
Borda  inferior  com
acabamento em fita de borda
em  PVC  com  espessura  de
0,5mm,  fixada  pelo  sistema
Hot-Melt. Toda a Borda recebe
perfeito  acabamento
respeitando  a  espessura  e  a
tonalidade de cor do laminado
melamínico.
- Estrutura painel de MDP BP
duas  faces  de  25mm  de
espessura,  Bordas  retas
revestidas  com  fita  de
proteção  em  PVC com  2mm
de  espessura  nas  laterais  e
fita  de  proteção  0,5mm  na
face inferior. Fixada no tampo
por meio de cantoneiras com
parafusos auto atarraxantes e
no  painel  por  parafusos  auto
atarraxantes.

Mesa com pé painel na 
cor Platina
(1200x600x750x25mm)   
(LXPXH)

Térreo (H) 08
unidades

11.1 A Corpo: Constituído  por
laterais  e  frente  das  gavetas

Gaveteiro fixo 03 
GAVETAS na cor platina

Térreo (H)  08 
unidades



em  MDP  com  15  mm  de
espessura,  revestidos  em
ambos os lados em laminado
melamínico texturizado (BP). 
Com  frente  de  gavetas  com
bordas  retas  revestidas  em
fita  de  PVC  de  0,5mm  na
mesma tonalidade  de  cor  do
laminado. 
Todas  as  bordas  recebem
perfeito  acabamento
respeitando  a  tonalidade  da
cor do laminado melamínico e
espessura do aglomerado.

Travessas: Confeccionadas
em  MDP  com  18  mm  de
espessura,  revestido  por
material  melamínico de baixa
pressão  (BP),  com  bordas
revestidas em fita de PVC de
0,5mm  de  espessura  fixadas
pelo sistema Hot Melt.

Gavetas: Peça  frontal  em
MDP  com  espessura  de  15
mm,  revestida  em  laminado
melamínico texturizado (BP), e
acabamento  das  bordas  em
fita  PVC  de  0,5mm  de
espessura.  Peças  lateral  e
posterior  em  MDP  com
espessura  de  15  mm na  cor
branco  gelo.  Bordas
revestidas  em  fita  melanina
210g na cor branca. 
Fundo  das  gavetas
confeccionado  em HDF (high
density  fiberboard,  ou  seja,
chapa  de  fibra  de  alta
densidade)  com  2,8mm  de
espessura  com  acabamento
em  pintura  à  base  d'água  e
secagem  ultravioleta
mantendo  a  mesma
tonalidade de cor do laminado
melamínico. 
Gaveta  com  corrediça
metálica com  roldanas  em
nylon. 
Puxadores  confeccionados
em  Alumínio  injetado  com
acabamento  na  cor  alumínio
escovado, furação 128 mm. 

(375x390x340 mm )



Fechadura  frontal  com
travamento vertical simultâneo
e chave escamoteável.

11.1 A  Painel reto, confeccionado
em  MDP  BP  com  18mm  de
espessura  com  acabamento
nas  duas  faces em laminado
melamínico  texturizado  (BP).
Bordas superior e laterais com
fita de bordo em PVC 2mm. 
-  Estrutura de  fixação,
constituída  por  04  suportes
confeccionados em chapa de
aço  carbono  laminado  fina
quente 1”x3/16”. Dobrados em
“L”, fixando o painel ao tampo
da mesa com parafusos auto
atarrachantes.  Toda  a
estrutura  metálica  possui
tratamento  antiferrugem  á
base  de  imersão  em banhos
de  fosfato  e  acabamento  em
tinta  na  cor  cinza  (Epóxi).
Pintura  da  estrutura  metálica
com  tinta  em  pó  híbrida
eletrostática, polimerizada em
estufa a 220°C.

Painel divisor na cor 
platina
(600x450x18mm)

Térreo (H)  07 
unidades

11.1 A -  Tampo reto  confeccionado
em  MDP  BP  com  25mm  de
espessura  com  acabamento
nas  duas  faces  com  medida
de 1200mm de comprimento e
600mm  de  profundidade.
Bordas laterais e frontais retas
revestidas  com  fita  de
proteção  em  PVC com  2mm
de espessura. 
-  Painel  frontal,
confeccionado  em  MDP  BP
15mm  de  espessura  com
acabamento  nas  duas  faces,
Borda  inferior  com
acabamento em fita de borda
em  PVC  com  espessura  de
0,5mm,  fixada  pelo  sistema
Hot-Melt. Toda a Borda recebe
perfeito  acabamento
respeitando  a  espessura  e  a
tonalidade de cor do laminado
melamínico.
- Estrutura painel de MDP BP
duas  faces  de  25mm  de
espessura,  Bordas  retas
revestidas  com  fita  de

Mesa com pé painel na 
cor Platina
(1240x700x750x25mm)   
(LXPXH)

Térreo (I)  02 
unidades



proteção  em  PVC com  2mm
de  espessura  nas  laterais  e
fita  de  proteção  0,5mm  na
face inferior. Fixada no tampo
por meio de cantoneiras com
parafusos auto atarraxantes e
no  painel  por  parafusos  auto
atarraxantes.

11.1 A  Painel reto, confeccionado
em  MDP  BP  com  18mm  de
espessura  com  acabamento
nas  duas  faces em laminado
melamínico  texturizado  (BP).
Bordas superior e laterais com
fita de bordo em PVC 2mm. 
-  Estrutura de  fixação,
constituída  por  04  suportes
confeccionados em chapa de
aço  carbono  laminado  fina
quente 1”x3/16”. Dobrados em
“L”, fixando o painel ao tampo
da mesa com parafusos auto
atarrachantes.  Toda  a
estrutura  metálica  possui
tratamento  antiferrugem  á
base  de  imersão  em banhos
de  fosfato  e  acabamento  em
tinta  na  cor  cinza  (Epóxi).
Pintura  da  estrutura  metálica
com  tinta  em  pó  híbrida
eletrostática, polimerizada em
estufa a 220°C.

Painel divisor na cor 
platina
(700x450x18mm)

Térreo (I)  01 
unidade

11.1 A Corpo: Constituído  por
laterais  e  frente  das  gavetas
em  MDP  com  15  mm  de
espessura,  revestidos  em
ambos os lados em laminado
melamínico texturizado (BP). 
Com  frente  de  gavetas  com

Gaveteiro fixo 03 
GAVETAS na cor platina
(375x390x340 mm )

Térreo (I)  02 
unidades



bordas  retas  revestidas  em
fita  de  PVC  de  0,5mm  na
mesma tonalidade  de  cor  do
laminado. 
Todas  as  bordas  recebem
perfeito  acabamento
respeitando  a  tonalidade  da
cor do laminado melamínico e
espessura do aglomerado.

Travessas: Confeccionadas
em  MDP  com  18  mm  de
espessura,  revestido  por
material  melamínico de baixa
pressão  (BP),  com  bordas
revestidas em fita de PVC de
0,5mm  de  espessura  fixadas
pelo sistema Hot Melt.

Gavetas: Peça  frontal  em
MDP  com  espessura  de  15
mm,  revestida  em  laminado
melamínico texturizado (BP), e
acabamento  das  bordas  em
fita  PVC  de  0,5mm  de
espessura.  Peças  lateral  e
posterior  em  MDP  com
espessura  de  15  mm na  cor
branco  gelo.  Bordas
revestidas  em  fita  melanina
210g na cor branca. 
Fundo  das  gavetas
confeccionado  em HDF (high
density  fiberboard,  ou  seja,
chapa  de  fibra  de  alta
densidade)  com  2,8mm  de
espessura  com  acabamento
em  pintura  à  base  d'água  e
secagem  ultravioleta
mantendo  a  mesma
tonalidade de cor do laminado
melamínico. 
Gaveta  com  corrediça
metálica com  roldanas  em
nylon. 
Puxadores  confeccionados
em  Alumínio  injetado  com
acabamento  na  cor  alumínio
escovado, furação 128 mm. 
Fechadura  frontal  com
travamento vertical simultâneo
e chave escamoteável.

11.1 A O armário possui um tampo 
15 mm revestido com fita de 

Armário alto 02 portas 
semi-aberto na cor platina

Térreo (J)  02 
unidades



bordo de 0,5 mm. O armário 
tem o corpo, portas, 
prateleiras, base 
confeccionados em mdp bp de
15mm encabeçados em fita 
de bordo de 0,5 mm. 
Possuindo dobradiças 110 
graus, fechadura de lingueta, 
puxadores de polipropileno 
cinza, pinos plástico de 
prateleiras e sapatas 
reguladoras de nível. O fundo 
é elaborado em chapa dura 
seccionada em 4 módulos 
com 3,0 mm de espessura e 
acompanham a cor do corpo 
do armário. A caixa deste 
armário é sempre na cor 
platina,e as portas 
acompanham a mesma cor. O
armário semi aberto, possui 
duas prateleira móveis e uma 
fixa, com sistema de 
estruturação e fixação das 
partes através do sistema 
minifix com buchas de nylon.

(800x400x1600 mm)

11.1 A  Mesa com Estruturas Laterais
compostas de uma base 
inferior em tubo oblongo 
29x58 mm, chapa # 20, com 
490 mm de comprimento e 
ponteiras plásticas internas 
oblongas com o mesmo 
formato do tubo, coluna 
vertical em tubo 20x20mm 
chapa # 20, com 665 mm e 
tubo horizontal superior com 
440 mm em tubo 20x20 # 20 
com ponteiras plásticas 
internas nas extremidades. 
Em paralelo ao tubo vertical é 
fixada uma chapa de mdp bp 
de 15 mm de espessura da 
cor do tampo, 180 mm de 
largura e 665mm de 
comprimento com fita de 
bordo de 0,5mm, com fixação 
inferior através de cavilhas e 
na extremidade superior 
através de parafuso AA 5x25 
mm cabeça panela, ou uma 
chapa de aço # 24 com duas 
dobras laterais e mesmo 

 Mesa na cor  platina
(920x620x740x15mm)
+  mesa 
(1220x620x740x15mm)+ 
conexão curva
(620x620x15mm)

 Térreo  (L)  01 
unidade



dimensional da chapa de mdp 
bp soldada a estrutura lateral 
da mesa com tratamento 
superficial com deposito de 
fosfato e pintura epóxi curada 
em estufa a aproximadamente
200 graus e camada 
superficial de 
aproximadamente 50 microns.
As estruturas laterais 
possuem sapatas niveladora 
reguláveis para corrigir 
possíveis desníveis do piso. O
painel frontal em mdp bp de 
15mm possui 260 mm de 
largura e comprimento 
variável dependendo do 
tamanho da mesa é fixado a 
estrutura lateral através do 
sistema minifix e rebites de 
repuxo cravados no tubo 
metálico.A fixação destes 
tampos à estrutura é realizada
através de parafuso AA 5x30 
mm cabeça panela. a conexão
entre tampos que é utilizada 
nessa curva e em mdp bp de 
15 mm com perfil ergo soft 
deverão ser são fixadas as 
mesas através de chapa de 
conexão fabricadas em aço 
estampado chapa 18 # 1,2mm
e pintado na cor das 
estruturas laterais.

11.1 A  Gaveteiro suspenso fixo com 
duas gavetas. O corpo será 
executado em mdp bp de 15 
mm revestido em fita de bordo
de 0,5 mm. Os puxadores são
em alça e injetados em 
polipropileno, com fechadura  
acondicionada na gaveta 
inferior e trava as gavetas 
simultâneamente, através de 
dispositivo metálico exclusivo 
fixado a fechadura.

Gaveteiro fixo 02 gavetas
na cor platina
(325x390x210 mm )

 Térreo   (L)  01
unidade

11.1 A Assento:
Confeccionado em mdp ou 
mdf cru de 15mm de 
espessura, possui espuma 
laminada de densidade 18 
com 4 centímetros de 
espessura. Como acabamento

Cadeira secretaria fixa 4 
pes s/ braço na cor preta

Térreo   (V)  10
unidades



final é utilizado perfil francis 
para total proteção das 
bordas.

Encosto:
Estrutura do encosto 
confeccionado em mdp ou 
mdf cru de 15mm de 
espessura, possui espuma 
laminada de densidade 18 
com 3 centímetros de 
espessura. Contra encosto 
com espuma densidade 18 
com 0,8 de espessura e 
revestimento. Como 
acabamento final é utilizado 
perfil francis para total 
proteção das bordas.

Estrutura: Confeccionado 
com tubo redondo ¾ chapa 20
(0,9 milímetros de espessura) 
e chapa 11 ( 3 milímetros de 
espessura), são dobradas 
com máquinas específicas e 
soldadas pelo sistema de 
solda MIG (Metal Inerte Gás). 
Na extremidade de cada pé 
são fixadas sapatas internas 
para não danificar o piso. 
Todas as estruturas metálicas 
possuem tratamento anti-
ferrugem a base de imersão 
em banhos de fosfato e 
pintura eletrostática utilizando 
tinta em pó epóxi, curada a 
estufa a 200°C.

OBS: TODAS AS CADEIRAS 
DEVERÃO SEGUIR AS 
NORMAS ABNT COM 
CERTIFICADO DE 
QUALIFICAÇÃO DO 
PROFISSIONAL 
RESPONSAVEL.



11.1 A Assento:
Confeccionado com 
compensado multi-laminado 
de 12 milímetros de 
espessura e moldado 
anatomicamente, são 
estofados utilizando espuma 
laminada com densidade de 
22 kg/m³ e revestido com 
tecido. A borda frontal do 
assento é curvada para 
melhor circulação sanguínea 
seguindo assim normas 
ergonômicas. Para melhor 
acabamento nas bordas são 
utilizados perfil PVC frances.
Encosto:
Confeccionado com 
compensado multi-laminado 
de 12 milímetros de 
espessura e moldado 
anatomicamente, são 
estofados utilizando espuma 
laminada com densidade de 
22 kg/m³ e por fim é revestido 
com tecido. Para melhor 
acabamento, é colocado 
corino e uma camada de 
espuma de densidade 22 na 
parte traseira do encosto e 
nas bordas são utilizados 
perfil
PVC frances.
Junção:
A estrutura da junção é 
confeccionado com tubo 
oblongo 16x30 chapa 14 (1,9 
milímetros de espessura), 
possuindo tratamento anti-
ferrugem a base de imersão 
em banhos de fosfato e 

Cadeira secretaria 
giratória c/ braço digitador
na cor preta

Térreo (X)  10
unidades



pintura eletrostática utilizando 
tinta em pó epóxi, curada a 
estufa a 150°C. Para o 
acabamento final é colocada 
sanfona modelo secretária.
Braços:
Confeccionado em pu e 
poliuretano de plastico a alma 
dele é um pouco mais fina 
porem não interfere em sua 
durabilidade.
Base:
A base possui 3 partes sendo 
cada uma delas:
- Cabeça: confeccionado com 
chapa de aço de 3 milímetros 
(chapa 11), chapa de 1,9 
milímetros (chapa 14) e ferro 
liso redondo 5/16 com um 
puxador na extremidade. A 
chapa é estampada para dar
 resistência e soldada pelo 
sistema MIG (Metal Inerte 
Gás). Possui tratamento anti-
ferrugem a base de imersão 
em banhos de fosfato e 
pintura eletrostática utilizando 
tinta em pó epóxi, curada a 
estufa a 150°C.
- Pistão: acionado através de 
um “botão” localizado na parte
superior da aranha, os pistões
possui o sistema de 
regulagem a gás 
(pneumático). São 
confeccionados com tubos, 
molas, arruelas de aço, para 
maior resistência. Possui 
telescópico de 01 estagio para
melhor acabamento.
- Aranha: confeccionado com 
tubo quadrado 25 x 25 chapa 
18 (1,2 milímetros de 
espessura) e tubo redondo 2” 
chapa 14 (1,9 milímetros de 
espessura), também são 
soldadas pelo sistema de 
solda MIG. Possui 5 “patas” e 
em cada extremidade, são 
fixadas buchas 25x25 e 
rodízios. Sua estrutura 
metálica possui tratamento 
anti-ferrugem a base de 
imersão em banhos de fosfato



e pintura eletrostática 
utilizando tinta em pó epóxi, 
curada a estufa a 150°C e 
para melhor acabamento, é 
utilizado capa para aranha 
confeccionados em
polipropileno.

OBS: TODAS AS CADEIRAS 
DEVERÃO SEGUIR AS 
NORMAS ABNT -NRB 13962-
2006 E POSSUIR O 
CERTIFICADO DE 
QUALIFICAÇÃO DO 
PROFISSIONAL 
RESPONSAVEL.

10.1 A A mesa conta com quatro 
tampos produzidos em MDP 
BP com 25mm de espessura 
medindo  1400 de 
comprimento por 700mm de 
profundidade cada tampo. As 
bordas em todos os lados são 
revestidas por fita com 2mm 
de espessura produzida em 
PVC. Os tampos são 
montados frente a frente e 
lateralmente, formando uma 
composição onde o 
comprimento total é a soma 
do comprimento de dois 
tampos, e a profundidade total
é a soma da profundidade de 
dois tampos. As bordas 
internas opostas ao usuário 
tem leve recorte para facilitar 
a passagem de fiação do 
mouse, teclado e monitor de 
computador, este recorte tem 
8mm por aproximadamente  
760mm para tampos de 
1400mm. Cada tampo conta 
com uma caixa de tomadas 
produzida em aço estampado 
chapa 24 que possui recorte 
para passagem de conectores
de mouse, monitor, teclado e 
periféricos; cada caixa de 
tomada é fixa ao tampo 
através de 2 parafusos 
autoatarraxantes 4,2 x 19mm 
zincados brancos que ficam 

Mesa plataforma 04 
lugares na cor platina
(2800x1400x750x25 mm)

RH (C)  01
unidade



localizados na face superior 
da peça, além deles, são 
utilizados 2 parafusos, 
também autoatarraxantes, 3,5 
x 16mm bicromatizados ou 
zincados brancos para fixação
da caixa de tomadas ao topo 
dos tampos. O acabamento 
da caixa de tomadas sempre 
acompanha a cor dos pés, 
que pode ser grafite ou 
aluminizado. A pintura é epóxi,
feita através do processo 
eletrostático com a peça tendo
passado por tratamento 
químico antiferrugem de 6 
banhos. Cada caixa de 
tomadas acompanha dois 
plugs de energia produzidos 
em plástico de engenharia na 
cor preta, estes plugs já 
contam com fiação instalada 
de aproximadamente 15cm 
(rabicho). Além deles, a caixa 
de tomadas também tem 2 
plugs RJ45, produzidos em 
plástico de engenharia na cor 
branca ou bege claro, eles 
podem ser utilizados tanto 
para telefone quanto para 
lógica e não acompanham 
fiação. Os tampos saem da 
fábrica com furação para 
fixação de suporte de CPU em
aço tanto a esquerda, quanto 
a direita da mesa. Toda a 
fixação da estrutura e dos 
acessórios aos tampos é feita 
através de parafusos 
sextavados 5/16 x 3/4 
polegada rosqueados em 
buchas metálicas 5/16 x 
20mm (bucha americana) 
fixas aos tampos.  A mesa 
com 4 lugares tem dois pés 
laterais e um pé central, cada 
pé lateral forma um pórtico 
constituído por duas colunas 
em tubo de aço 50 x 50mm 
chapa 14, com um reforço 
interno na extremidade inferior
produzido em chapa 11 onde 
são rosqueadas as sapatas 
niveladoras 5/8 x 5/16 em 



nylon, estas colunas contam 
com um furo de diâmetro 
35mm na parte superior do 
tubo e outro na inferior para 
facilitar a passagem de fiação 
do piso ao tampo da mesa. As
travessas superior e 
intermediária são produzidas 
em forma de “perfil L” através 
da junção de um tubo 50 x 
30mm na horizontal e um tubo
40 x 20mm na vertical, ambos 
produzidos em aço chapa 20. 
Na face interna do pórtico há 
um suporte em aço chapa 14 
com formato de “U” e abas 
laterais, sua função é fixar  e 
manter unidos os tampos, sua
furação é feita de forma tal 
que permite a movimentação 
deles, em até 9mm cada, para
encaixe do painel divisor. O 
pórtico também conta com 3 
suportes produzidos em aço 
chapa 11 com forma de “C” 
onde são fixadas as 3 
longarinas de sustentação do 
conjunto, esta fixação é feita 
através de parafusos 
sextavados 1/4 x 5/8 
polegada, junto de arruelas 
lisas 1/4 e arruelas de pressão
5/16.O pé central é composto 
por duas colunas em tubo de 
aço 50 x 30mm chapa 20,  
com um reforço interno na 
extremidade inferior produzido
em chapa 11 onde são 
rosqueadas as sapatas 
niveladoras 5/8 x 5/16 em 
nylon. A travessa superior é 
produzida em tubo de aço 30 
x 20mm chapa 20, logo abaixo
dela, é soldada uma outra 
travessa, interna às duas 
colunas, produzida em tubo 
50 x 30mm, a travessa 
intermediária é produzida 
através da junção de um tubo 
50 x 30mm e outro 20 x 
30mm, ambos produzidos em 
aço chapa 20. Logo abaixo, 
temos duas colunas em aço 
tubo 20 x 30mm chapa 20, 



essas colunas sustentam a 
calha fixa e a removível, 
ambas produzidas em aço  
estampado chapa 24, a calha 
removível possui deve possuir
a logo marca.No interior da 
calha existem 2 suportes para 
fiação em chapa 24. O pé 
central possui dois suportes 
em aço chapa 14 com formato
de “U” e abas laterais, sua 
função é fixar e manter unidos
os tampos, sua furação é feita
de forma tal que permite a 
movimentação deles, em até 
9mm cada,  para encaixe do 
painel divisor, existem, 
também, 6 suportes (3 em 
cada lado do pé) com formato 
em “C” produzidos em aço 
chapa 11, nestes suportes são
aparafusadas as 3 longarinas 
de sustentação do conjunto, 
esta fixação é feita através de 
parafusos sextavados 1/4 x 
5/8 polegada, junto de 
arruelas lisas 1/4 e arruelas 
de pressão 5/16.   As 
longarinas são produzidas em 
tubo de aço 40 x 20mm chapa
20, nas duas pontas dos tubos
uma flange retangular 
produzida em aço chapa 11 
faz a fixação do conjunto aos 
pés laterais, as 
longarinassuperiores contam 
com suportes em aço com 
forma de “U” e sua furação é 
feita de forma tal que, permite 
a movimentação dos tampos, 
em até 9mm cada, para 
encaixe do painel divisor . 
Internamente o pé lateral 
ainda conta com suportes 
para guia de fiação em forma 
de “J”  produzidos em aço 
chapa 24, eles guiam a fiação 
até a calha abaixo dos 
tampos, esta calha é 
produzida em aço chapa 24 e 
acompanha dois plugs de 
energia produzidos em 
plásticos de engenharia na cor
preta, estes plugs já contam 



com fiação instalada de 
aproximadamente 15cm 
(rabicho). A calha possui 8 
recortes retangulares nas 
extremidades, em dois deles 
(à escolha do cliente) são 
encaixados os plugs que 
acompanham a calha, os 
demais são para colocação de
plugs opcionais (vendidos 
separadamente) caso seja a 
necessidade.  Os pés laterais,
o pé central e as longarinas 
são soldados através do 
processo MIG (Metal Inerte 
Gás) e recebem tratamento 
antiferrugem á base de 
imersão em banhos de fosfato
com posterior acabamento em
tinta na cor aluminizado ou 
grafite (Epóxi). A pintura é 
feita com tinta em pó híbrida 
eletrostática, polimerizada em 
estufa a 220°C.

10.1 A Painel reto, confeccionado em
MDP  BP  com  18mm  de
espessura e acabamento nas
duas  faces  em  laminado
melamínico  texturizado  de
baixa  pressão  (BP).  Borda
superior  e  laterais  revestidas
com  fita  de  bordo  em  PVC
2mm.  A  borda  inferior  do
painel  divisor  possui  recortes
para  encaixe  na  estrutura
metálica  dos  pés  e  recorte
central  para  facilitar  a
passagem  de  fiação  de  um
tampo para o outro.
O  painel  divisor  não  utiliza
ferragens  para  fixação  na
mesa, isto é feito apenas por
encaixe  entre  os  tampos.  Ao
ser  encaixado  na  mesa,  o
painel fica aprox. 285mm para
cima dos tampos.

Painel divisor na cor 
platina
(1400x352x18 mm )

RH (C)  03
unidades

10.1 A O gaveteiro volante deve 
possuir três gavetas. Estes 
gaveteiros são 
confeccionados em mdp bp de
15 mm revestidos com fita de 
bordo de 0,5 mm. Os 
conjuntos possuem uma 
fechadura com trava 

Gaveteiro volante 03 
gavetas na cor platina
(400x460x585x15 mm)

RH (C)  07
unidades



simultanea das gavetas, 
corrediças de roldana de 350 
mm, puxadores de alça de 
polipropileno na cor cinza e 
quatro rodizios duplo na cor 
preto. O modo de fixação das 
partes é feita pelo sistema 
minifix.

10.1 A O prolongador conta com dois
tampos  produzidos  em  MDP
BP com 25mm de espessura
medindo  1400  mm  de
comprimento  por  700mm  de
profundidade.  As  bordas  em
todos os lados são revestidas
por  fita  com  2mm  de
espessura produzida em PVC.
Ambos  os  tampos  são
montados frente a frente, com
a  medida  do  comprimento
sendo  utilizada  pelo  usuário.
As bordas internas opostas ao
usuário tem leve recorte para
facilitar a passagem de fiação
de  mouse,  teclado  e  monitor
de  computador,  este  recorte
tem  8mm  por
aproximadamente  760mm
para  mesas  1400mm .  Cada
tampo  conta  com  caixa  de
tomada  produzida  em  aço
chapa  24  estampado  que
possui recorte para passagem
de  conectores  de  mouse,
monitor,  teclado e periféricos;
cada  caixa  de tomada é  fixa
ao  tampo  através  de  2
parafusos  autoatarraxantes
4,2 x 19mm zincados brancos
que ficam localizados na face
superior da peça, além deles,
são  utilizados  2  parafusos,
também, autoatarraxantes 3,5
x  16mm  bicromatizados  ou
zincado  branco  para  fixação
da caixa de tomadas ao topo
dos  tampos.  O  acabamento
da caixa de tomadas sempre
acompanha  a  cor  dos  pés,
que  pode  ser  grafite  ou
aluminizado. A pintura é epóxi,
feita  através  do  processo
eletrostático com a peça tendo

Prolongador 02 lugares 
na cor platina
(1400x1400x750x25 mm)

    RH (C)  01
unidade



passado  por  tratamento
químico  antiferrugem  de  6
banhos.  Cada  caixa  de
tomadas  acompanha  dois
plugs  de  energia  produzidos
em plástico de engenharia na
cor  preta,  estes  plugs  já
contam  com  fiação  instalada
de  aproximadamente  15cm
(rabicho). Além deles, a caixa
de  tomadas  também  tem  2
plugs  RJ45,  produzidos  em
plástico de engenharia na cor
branca  ou  bege  claro,  eles
podem  ser  utilizados  tanto
para  telefone  quanto  para
lógica  e  não  acompanham
fiação.  Os  tampos  saem  da
fábrica  com  furação  para
fixação de suporte de CPU em
aço  tanto a esquerda quanto
a  direita  da  mesa.  Toda  a
fixação  de  acessórios  e
estrutura  aos  tampos  é  feita
através  de  parafusos
sextavados  5/16  x  3/4
polegada  rosqueados  em
buchas  metálicas  5/16  x
20mm  (bucha  americana)
fixas aos tampos.  
O  prolongador  acompanha
apenas  um pé  central;  ele  é
composto  por  duas  colunas
em tubo  de  aço  50  x  30mm
chapa  20,com  um  reforço
interno na extremidade inferior
produzido em chapa 11 onde
são  rosqueadas  as  sapatas
niveladoras  5/8  x  5/16  em
nylon.  A  travessa  superior  é
produzida em tubo de aço 30
x 20mm chapa 20, logo abaixo
dela,  é  soldada  uma  outra
travessa,  interna  às  duas
colunas,  produzida  em  tubo
50  x  30mm,  a  travessa
intermediária  é  produzida
através da junção de um tubo
50  x  30mm  e  outro  20  x
30mm, ambos produzidos em
aço  chapa  20.  Logo  abaixo,
temos  duas  colunas  em  aço
tubo  20  x  30mm  chapa  20,
essas  colunas  sustentam  a



calha  fixa  e  a  removível,
ambas  produzidas  em  aço
estampado chapa 24, a calha
removível  deve  possuir
logomarca.  No  interior  da
calha existem 2 suportes para
fiação  em  chapa  24.  O  pé
central  possui  dois  suportes
em aço chapa 14 com formato
de  “U”  e  abas  laterais,  sua
função  é  fixar   e  manter
unidos os tampos, sua furação
é  feita  de  forma  tal  que
permite  a  movimentação
deles, em até 9mm cada, para
encaixe  do  painel  divisor,
existem,  também,  6  suportes
(3 em cada lado do pé) com
formato em “C” produzidos em
aço chapa 11, nestes suportes
são  aparafusadas  as  3
longarinas de sustentação do
conjunto,  esta  fixação  é  feita
através  de  parafusos
sextavados  1/4  x  5/8
polegada,  junto  de  arruelas
lisas 1/4 e arruelas de pressão
5/16. 
As longarinas são produzidas
em tubo  de  aço  40  x  20mm
chapa  20,  nas  duas  pontas
dos  tubos  uma  flange
retangular  produzida  em  aço
chapa  11  faz  a  fixação  do
conjunto  aos  pés laterais,  as
longarinas  superiores  contam
com  suportes  em  aço  com
forma de “U” e sua furação é
feita de forma tal que, permite
a movimentação dos tampos,
em  até  9mm  cada,  para
encaixe  do  painel  divisor  .
Internamente  o  pé  lateral
ainda  conta  com  suportes
para guia de fiação em forma
de  “J”   produzidos  em  aço
chapa 24, eles guiam a fiação
até  a  calha  abaixo  dos
tampos,  esta  calha  é
produzida em aço chapa 24 e
acompanha  dois  plugs  (por
calha)  de  energia  produzidos
em plásticos de engenharia na
cor  preta,  estes  plugs  já



contam  com  fiação  instalada
de  aproximadamente  15cm
(rabicho).  A  calha  possui  8
recortes  retangulares  nas
extremidades,  em  dois  deles
(à  escolha  do  cliente)  são
encaixados  os  plugs  que
acompanham  a  calha,  os
demais são para colocação de
plugs opcionais   caso seja  a
necessidade.  
O pórtico e as longarinas são
soldados através do processo
MIG  (Metal  Inerte  Gás)  e
recebem tratamento
antiferrugem  á  base  de
imersão em banhos de fosfato
com posterior acabamento em
tinta  na  cor  aluminizado  ou
grafite  (Epóxi).  A  pintura  é
feita  com tinta em pó híbrida
eletrostática, polimerizada em
estufa a 220°C.

Componentes

Tampos padrão – 2 peças
Tampos gerente – 0 peça
Pés Laterais – 0 peça
Pés Centrais – 1 peça
Pés Gerência – 0 peça
Longarinas com suporte U – 2
peças
Longarinas simples – 1 peça
Caixa de tomadas padrão – 2
peças
Caixa de tomadas gerente – 0
peça
Calha inferior – 1 peça
Plugs de energia – 6 peças (2
em  cada  calha,  2  em  cada
caixa tomadas padrão)
Conectores RJ45 – 4 peças (2
em  cada  caixa  tomadas
padrão)

10.1 A O armário tem o corpo, portas,
prateleiras e base 
confeccionados em mdp bp de
15mm encabeçados em fita 
de bordo de 0,5 mm. 
Possuem dobradiças 110 
graus, fechadura de lingueta, 
puxadores de polipropileno 
cinza, pinos plástico de 

Armário baixo 02 portas 
na cor Platina
(800x400x730mm)   
(LXPXH)

RH (G) 02
unidades



prateleiras e sapatas 
reguladoras de nível. O fundo 
é elaborado em chapa dura 
seccionada em 4 módulos 
com 3,0 mm de espessura e 
acompanham a cor do corpo 
do armário .O tampo é de 15 
mm revestido com fita de 
bordo de 0,5 mm.  A caixa do 
armário deve ser platina e as 
portas acompanham a mesma
cor. O armário baixo  deve 
possuir uma prateleira 
móvel,possuindo o sistema de
estruturação e fixação das 
partes através do sistema 
minifix com buchas de nylon

10.1 A  Mesa com Estruturas Laterais
compostas de uma base 
inferior em tubo oblongo 
29x58 mm, chapa # 20, com 
490 mm de comprimento e 
ponteiras plásticas internas 
oblongas com o mesmo 
formato do tubo, coluna 
vertical em tubo 20x20mm 
chapa # 20, com 665 mm e 
tubo horizontal superior com 
440 mm em tubo 20x20 # 20 
com ponteiras plásticas 
internas nas extremidades. 
Em paralelo ao tubo vertical é 
fixada uma chapa de mdp bp 
de 15 mm de espessura da 
cor do tampo, 180 mm de 
largura e 665mm de 
comprimento com fita de 
bordo de 0,5mm, com fixação 
inferior através de cavilhas e 
na extremidade superior 
através de parafuso AA 5x25 
mm cabeça panela, ou uma 
chapa de aço # 24 com duas 
dobras laterais e mesmo 
dimensional da chapa de mdp 
bp soldada a estrutura lateral 
da mesa com tratamento 
superficial com deposito de 
fosfato e pintura epóxi curada 
em estufa a aproximadamente
200 graus e camada 
superficial de 
aproximadamente 50 microns.

 Mesa na cor  platina
(920x620x740x15mm)
+  mesa 
(1220x620x740x15mm)+ 
conexão curva
(620x620x15mm)

 RH  (L)  01 
unidade



As estruturas laterais 
possuem sapatas niveladora 
reguláveis para corrigir 
possíveis desníveis do piso. O
painel frontal em mdp bp de 
15mm possui 260 mm de 
largura e comprimento 
variável dependendo do 
tamanho da mesa é fixado a 
estrutura lateral através do 
sistema minifix e rebites de 
repuxo cravados no tubo 
metálico.A fixação destes 
tampos à estrutura é realizada
através de parafuso AA 5x30 
mm cabeça panela. a conexão
entre tampos que é utilizada 
nessa curva e em mdp bp de 
15 mm com perfil ergo soft 
deverão ser fixadas as mesas 
através de chapa de conexão 
fabricadas em aço estampado
chapa 18 # 1,2mm e pintado 
na cor das estruturas laterais.

10.1 A  Gaveteiro suspenso fixo com 
duas gavetas. O corpo será 
executado em mdp bp de 15 
mm revestido em fita de bordo
de 0,5 mm. Os puxadores são
em alça e injetados em 
polipropileno, com fechadura  
acondicionada na gaveta 
inferior e trava as gavetas 
simultâneamente, através de 
dispositivo metálico exclusivo 
fixado a fechadura.

Gaveteiro fixo 2 gavetas 
na cor platina
(325x390x210 mm )

 RH  (L)  01
unidade

10.1 A Estruturas Laterais compostas
de uma base inferior em tubo 
oblongo 29x58 mm, chapa # 
20, com 490 mm de 
comprimento e ponteiras 
plasticas internas oblongas 
com o mesmo formato do 
tubo, coluna vertical em tubo 
20x20mm chapa # 20, com 
665 mm e tubo horizontal 
superior com 440 mm em tubo
20x20 # 20 com ponteiras 
plasticas internas nas 
extremidades. Em paralelo ao 
tubo vertical é fixada uma 
chapa de mdp bp de 15 mm 
de espessura da cor do 

Mesa reta na cor Platina
(1520x620x740x15mm)   
(LXPXH)

RH (P) 02
unidades



tampo, 180 mm de largura e 
665mm de comprimento com 
fita de bordo de 0,5mm, com 
fixação inferior através de 
cavilhas e na extremidade 
superior através de parafuso 
AA 5x25 mm cabeça panela, 
ou uma chapa de aço # 24 
com duas dobras laterais e 
mesmo dimensional da chapa 
de mdp bp soldada a estrutura
lateral da mesa com 
tratamento superficial com 
deposito de fosfato e pintura 
epóxi curada em estufa a 
aproximadamente 200 graus e
camada superficial de 
aproximadamente 50 microns.
As estruturas laterais 
possuem sapatas niveladora 
reguláveis para corrigir 
possíveis desníveis do piso. O
painel frontal em mdp bp de 
15mm possui 260 mm de 
largura e comprimento 
variável dependendo do 
tamanho da mesa é fixado a 
estrutura lateral através do 
sistema minifix e rebites de 
repuxo cravados no tubo 
metálico.

10.1 A  Gaveteiro suspenso fixo com 
duas gavetas. O corpo será 
executado em mdp bp de 15 
mm revestido em fita de bordo
de 0,5 mm. Os puxadores são
em alça e injetados em 
polipropileno, com fechadura  
acondicionada na gaveta 
inferior e trava as gavetas 
simultâneamente, através de 
dispositivo metálico exclusivo 
fixado a fechadura.

Gaveteiro fixo 2 gavetas 
na cor platina
(325x390x210 mm )

 RH  (P)  02
unidades

10.1 A Assento e encosto injetados 
em polipropileno de alta 
resistência, com furos para 
ventilação corporal do usuário;

Estrutura da longarina de tubo
30x50mm desmontável com 
plataformas modelo diretor 
soldadas pelo processo MIG-

Longarina 04 lugares 
estrutura aluminizada na 
cor Preta.

RH (Q) 01
unidade



MAG; Acabamento com 
ponteiras 30x50mm de parede
1,20m, de termoplástico 
injetado de alta resistência; 
Pintura epóxi-pó curada em 
estufa a 180° C;

Suporte do Encosto:
Com encosto em tubos 
paralelos e eqüidistantes 
oblongos de 16x30mm de 
parede 1,20mm. Acabamento 
com insertos plásticos de 
polipropileno injetado;

09.1 A Mesa de Reunião Redonda, a 
estrutura de sustentação é 
composta de quatro tubos 
oblongos chapa # 20 com 345 
mm de comprimento e ponteiras 
de acabamento na base. O tubo 
central é redondo com 2¨de 
diâmetro, chapa # 20 e o apoio 
para o tampo é composto de 4 
tubos soldados a um anel 
redondo e encaixado neste tubo 
central, com travamento com 
parafuso 3/8¨x 1¨cabeça 
sextavada e a solda entre os 
componentes é realizada pelo 
sistema mig, o tratamento 
superficial é feito pela deposição 
de fosfato e a pintura é pelo 
sistema epóxi em pó curado em 
estufa. O tampo,  é fabricado em 
mdp bp de 15 mm com aplicação 
de perfil ergo Soft em todo o 
contorno.

Mesa de reunião redonda
na cor Platina.
(1020x750x15mm)   
(LXPXH)

4° andar (E) 01
unidade

09.1 A Mesa com Estruturas Laterais 
compostas de uma base 
inferior em tubo oblongo 

 Mesa na cor  platina
(920x620x740x15mm)
+  mesa 

4° andar  (L)  01 
unidade



29x58 mm, chapa # 20, com 
490 mm de comprimento e 
ponteiras plásticas internas 
oblongas com o mesmo 
formato do tubo, coluna 
vertical em tubo 20x20mm 
chapa # 20, com 665 mm e 
tubo horizontal superior com 
440 mm em tubo 20x20 # 20 
com ponteiras plásticas 
internas nas extremidades. 
Em paralelo ao tubo vertical é 
fixada uma chapa de mdp bp 
de 15 mm de espessura da 
cor do tampo, 180 mm de 
largura e 665mm de 
comprimento com fita de 
bordo de 0,5mm, com fixação 
inferior através de cavilhas e 
na extremidade superior 
através de parafuso AA 5x25 
mm cabeça panela, ou uma 
chapa de aço # 24 com duas 
dobras laterais e mesmo 
dimensional da chapa de mdp 
bp soldada a estrutura lateral 
da mesa com tratamento 
superficial com deposito de 
fosfato e pintura epóxi curada 
em estufa a aproximadamente
200 graus e camada 
superficial de 
aproximadamente 50 microns.
As estruturas laterais 
possuem sapatas niveladora 
reguláveis para corrigir 
possíveis desníveis do piso. O
painel frontal em mdp bp de 
15mm possui 260 mm de 
largura e comprimento 
variável dependendo do 
tamanho da mesa é fixado a 
estrutura lateral através do 
sistema minifix e rebites de 
repuxo cravados no tubo 
metálico.A fixação destes 
tampos à estrutura é realizada
através de parafuso AA 5x30 
mm cabeça panela. a conexão
entre tampos que é utilizada 
nessa curva e em mdp bp de 
15 mm com perfil ergo soft , 
deverão ser fixadas as mesas 
através de chapa de conexão 

(1220x620x740x15mm)+ 
conexão curva
(620x620x15mm)



fabricadas em aço estampado
chapa 18 # 1,2mm e pintado 
na cor das estruturas laterais.

09.1 A  Gaveteiro suspenso fixo com 
duas gavetas. O corpo será 
executado em mdp bp de 15 
mm revestido em fita de bordo
de 0,5 mm. Os puxadores são
em alça e injetados em 
polipropileno, com fechadura  
acondicionada na gaveta 
inferior e trava as gavetas 
simultâneamente, através de 
dispositivo metálico exclusivo 
fixado a fechadura.

Gaveteiro fixo 02 gavetas
na cor platina
(325x390x210 mm )

4° andar  (L)  01
unidade

09.1 A Estruturas Laterais compostas
de uma base inferior em tubo 
oblongo 29x58 mm, chapa # 
20, com 490 mm de 
comprimento e ponteiras 
plasticas internas oblongas 
com o mesmo formato do 
tubo, coluna vertical em tubo 
20x20mm chapa # 20, com 
665 mm e tubo horizontal 
superior com 440 mm em tubo
20x20 # 20 com ponteiras 
plasticas internas nas 
extremidades. Em paralelo ao 
tubo vertical é fixada uma 
chapa de mdp bp de 15 mm 
de espessura da cor do 
tampo, 180 mm de largura e 
665mm de comprimento com 
fita de bordo de 0,5mm, com 
fixação inferior através de 
cavilhas e na extremidade 
superior através de parafuso 
AA 5x25 mm cabeça panela, 
ou uma chapa de aço # 24 
com duas dobras laterais e 
mesmo dimensional da chapa 
de mdp bp soldada a estrutura
lateral da mesa com 
tratamento superficial com 
deposito de fosfato e pintura 
epóxi curada em estufa a 
aproximadamente 200 graus e
camada superficial de 
aproximadamente 50 microns.
As estruturas laterais 
possuem sapatas niveladora 
reguláveis para corrigir 

Mesa reta na cor Platina
(152x620x740x15mm)   
(LXPXH)

4° andar (P) 01
unidade



possíveis desníveis do piso. O
painel frontal em mdp bp de 
15mm possui 260 mm de 
largura e comprimento 
variável dependendo do 
tamanho da mesa é fixado a 
estrutura lateral através do 
sistema minifix e rebites de 
repuxo cravados no tubo 
metálico.

09.1 A  Gaveteiro suspenso fixo com 
duas gavetas. O corpo será 
executado em mdp bp de 15 
mm revestido em fita de bordo
de 0,5 mm. Os puxadores são
em alça e injetados em 
polipropileno, com fechadura  
acondicionada na gaveta 
inferior e trava as gavetas 
simultâneamente, através de 
dispositivo metálico exclusivo 
fixado a fechadura.

Gaveteiro fixo 2 gavetas 
na cor platina
(325x390x210 mm )

4° andar (P) 01
unidade

07.1 A A mesa deverá atender a três
usuários,  um  em  frente  ao
outro,  e  um  terceiro  em
posição  perpendicular  aos
outros  dois;  os  tampos
deverão  ser  produzidos  em
medium  density  particleboard
de  25mm de  espessura  com
revestimento  em  laminado
melamínico  de baixa  pressão
texturizado  em  ambas  as
faces com espessura  mínima
de  0,2mm.  Todos  os  topos
devem  ser  revestidos  por
perfil  em  policloreto  de  vinila
com 2mm de espessura e raio
não inferior a 1,5mm. O topo
oposto  aos  usuários  que  se
sentam frente a frente deverá
ter um recorte longitudinal de,
pelo  menos  7mm  por,  no
mínimo 50% do comprimento
da mesa, este recorte deve ter
acabamento  nos  topos
seguindo o padrão do restante
do tampo, ou seja, revestidos
por  perfil  em  policloreto  de
vinila com 2mm de espessura
e  raio  não  inferior  a  1,5mm,
aplicado  pelo  processo
Hotmelt.  A  função  deste

Mesa plataforma 02 
lugares com gerência na 
cor platina
(2100x1418x750x25 mm)

3° andar (C) 01
unidade



recorte é a passagem de fios
de um ponto ao outro da mesa
sem  a  necessidade  de
furações  ou  passa-cabos
auxiliares. O tampo do usuário
posicionado
perpendicularmente   deverá
ser  retangular,  sua  largura
deverá  abranger  a
profundidade  final  da  mesa
montada,  nele  haverá  uma
caixa  de  energia  e  lógica
produzida de modo que, todos
os  conectores  fiquem
expostos  acima do tampo da
mesa para facilitar o acesso e
usabilidade, esta caixa deverá
contar  com  um  recorte
retangular  que  permita  a
passagem  de  fiação  de
equipamentos  períféricos  tais
como,  mouse,  teclado  e
monitor  ou  impressora,  além
disso,  deverá contar com um
plug  de  energia,  mais  dois
conectores  RJ45.  Os  dois
usuários que utilizarão a mesa
frente  a  frente,  deverão  ter,
cada  um,  uma  caixa  de
energia  e  lógica  com
conectores expostos acima do
tampo  da  mesa,  de  fácil
acesso  e  usabilidade,  esta
caixa  de  energia  deverá  ter
um recorte retangular com os
cantos  curvos  por  onde  os
cabos  e  conectores  de
periféricos, tais como, mouse,
teclado e monitor irão passar;
além  disso,  dois  plugs  de
energia, mais dois plugs para
lógica RJ45. Os conectores de
energia elétrica  deverão  ser
produzidos  em  plásticos  de
engenharia,  ou  material  que
isole  a  passagem  de
eletricidade,  na  cor  cinza
escuro, deverá ter sistema de
encaixe  que  dispense  o  uso
de parafusos e que possa ser
removido  para  manutenção
futura, deverá estar de acordo
com  a  NBR 14136  e  deverá
acompanhar  chicote  elétrico



com  aproximadamente
150mm.  O  conector  ainda
deverá  ser  de  3  vias;  fase,
neutro e terra,  visando maior
segurança  contra  descargas
elétricas.  Deverá  suportar
voltagem de até 250 volts e 10
âmperes.  O  conector  RJ45
deve  ser  produzido  em
plástico  de  engenharia  ou
material que seja adequado a
passagem de dados de lógica
e/ou de voz e deverá ser, no
mínimo,  cat5e.  Todas  as
caixas  de  tomadas  onde  os
conectores  serão  apoiados
devem ser em chapa de aço
SAE 1008 com espessura de
0,6mm, no mínimo; devem ter
ranhuras  estampadas  e
repuxos  afim  de  dar  maior
resistência ao material e evitar
que se dobre com a pressão
do encaixe dos plugs, também
deve contar com a logomarca
do  fornecedor  para  posterior
identificação  e  facilidade  de
manutenção,  sua  fixação  ao
tampo da mesa deve ser feita
através  de  parafusos
autoatarraxantes de modo que
nenhum  fique  aparente  ao
usuário. A peça metálica deve
receber  tratamento
antiferruginoso  de  imersão  a
base de fosfato, para posterior
pintura em pó feita através do
processo eletrostático.

Os  tampos  devem  ter,
cravadas em sua face inferior,
porcas americanas ou buchas
metálicas em todos os pontos
de  fixação  das  estruturas,
permitindo  que  a  montagem
da  mesa  possa  ser  feita
inúmeras vezes sem danos à
madeira  ou  interferência  na
resistência estrutural. Em sua
face inferior, cada tampo deve
ter furações extras prevendo a
futura  instalação  de  suportes
para  CPU  suspensos  em
ambos os lados dos usuários.



A  mesa  deverá  ter  um  pé
lateral,  um pé centralizado,  e
um  pé  para  a  mesa
perpendicular  às  demais,
todos  eles  serão  produzidos
em  aço  SAE  1008  com
tratamento  antiferruginoso  de
imersão a base de fosfato de
zinco  e  pintura  em  pó  feita
através  do  processo
eletrostático,  todas  as  soldas
deverão  ser  do  tipo  MIG
preferencialmente  ocultas  ou
com  acabamento  onde  seja
necessário  que  fiquem
visíveis.  A composição do pé
lateral se dá por dois pórticos
verticais  de secção quadrada
medindo  50x50  com  parede
de,  no  mínimo,  1,9mm,  este
pórticos devem ter um furo em
cada  extremidade  em  uma
das  faces,  visando  a
passagem  de  fiação  de
energia e lógica internamente
ao  tubo.  Eles  são  ligados
horizontalmente  por  dois  “L”
formados pela junção de dois
tubos retangulares de secção
30x50 e 40x20,  sendo que o
tubo  horizontal  superior  deve
ser  o  de  menor  secção  e  o
vertical maior. Na face interna
do  “L”  superior  deve  haver
suportes  em  forma  de  “J”
produzidos em chapa de aço
com  0,6mm de  espessura,  a
função  deles  deverá  ser
suporte à passagem da fiação
que  subirá  pelos  pórticos
laterais.  O  pé  centralizado
será  posicionado  na  junção
entre os dois tampos frente a
frente  e  o  tampo
perpendicular, a estrutura dele
se  dará  por  dois  pórticos
verticais de secção retangular
medindo  50x30  com  parede
de,  no  mínimo,  0,9mm,  este
pórticos  devem  ser  ligados
horizontalmente  por  três
travessas,  uma  inferior,  uma
intermediária e outra superior;



a superior  é formada por um
tubo  de  secção  retangular
20x30  que  passará  sobre  os
pórticos  para  dar  mais
estabilidade  ao  conjunto,
imediatamente  abaixo  dele  e
soldado nele,  deve haver  um
tubo  de  secção  retangular
30x50  cujas  extremidades
ficarão internas aos pórticos. A
travessa  intermediária  será
formada  pela  junção
longitudinal  de  tubos  de
secção  retangular  20x30  e
30x50,  estando  as
extremidades  internas  aos
pórticos.  A  travessa  inferior
deverá  ser  composta  por  um
tubo  de  secção  retangular
20x30  interno  aos  pórticos.
Entre a travessa intermediária
e  inferior,  deve  haver  uma
calha  para  passagem  de
fiação em chapa de aço SAE
1008  de,  no  mínimo,  0,6mm
de  espessura,  um  lado  da
calha deve ser removível para
facilitar a passagem de fiação.
O pé para mesa perpendicular
deverá  compreender  dois
pórticos  verticais  de  secção
quadrada medindo 50x50 com
parede de, no mínimo, 1,9mm,
este  pórticos  devem  ter  um
furo em cada extremidade em
uma  das  faces,  visando  a
passagem  de  fiação  de
energia e lógica internamente
ao  tubo.  Eles  são  ligados
horizontalmente  por  uma
travessa superior em forma de
“L”  gerado  pela  junção
longitudinal  de  dois  tubos
retangulares de secção 30x50
e  40x20,  sendo  que  o  tubo
horizontal superior deve ser o
de menor secção e o vertical
maior.  Na  face  interna  desta
travessa deve haver suportes
em  forma  de  “J”  produzidos
em chapa de aço com 0,6mm
de espessura, a função deles
deverá  ser  suporte  à
passagem  da  fiação  que



subirá pelos pórticos laterais. 

O  pé  lateral  e  o  pé
centralizado serão interligados
por  3  longarinas  de
travamento,  sua  função  será
evitar  o  empenamento  dos
tampos  e  instabilidade  do
conjunto, cada longarina será
formada  por  um  tubo  de
secção  retangular  40x20mm
flangeado  nas  extremidades
por  chapa  de  aço,  com  no
mínimo,  3mm  de  espessura,
estas  longarinas  serão
aparafusadas nos pés através
de  parafusos  rosca  máquina
de cabeça sextava externa ou
sextavada  interna,  de  forma
que  seja  possível  sua
montagem  e  desmontagem
inúmeras vezes sem prejuízo
estrutural.

A  mesa  deve  contar  com
sistema  de  tampos  semi-
deslizantes  nos  tampos  dos
usuários  que  ficam  frente  a
frente,  eles  devem  ter
movimento  suficiente  para
inserção  do  painel  divisor
entre  eles,  de  modo  que  as
extremidades do painel fiquem
apoiadas  sobre  suportes  de
chapa  metálica  soldados  aos
pés,  enquanto  que  o  apoio
longitudinal  se  fará  pelos
tampos da mesa, este sistema
deve  permitir  que,  uma  vez
retirado  o  painel  divisor,  os
tampos  semi-deslizantes
possam  ser  movimentados  o
suficiente para que um toque
o  outro,  deixando  apenas  o
canal  para  passagem  de
fiação livre.

Toda estrutura em metal deve
ser  aço  SAE1008,  sejam
tubos  ou  chapas,  e  a  solda
deve  ser  do  tipo  MIG  (Metal
Inerte  Gás)  o tratamento
antiferrugem deve ser feito por
imersão em banhos de fosfato



com posterior acabamento em
tinta  em  pós  através  do
processo de eletrostática.

07.1 A Painel reto, confeccionado em
MDP  BP  com  18mm  de
espessura e acabamento nas
duas  faces  em  laminado
melamínico  texturizado  de
baixa  pressão  (BP).  Borda
superior  e  laterais  revestidas
com  fita  de  bordo  em  PVC
2mm.  A  borda  inferior  do
painel  divisor  possui  recortes
para  encaixe  na  estrutura
metálica  dos  pés  e  recorte
central  para  facilitar  a
passagem  de  fiação  de  um
tampo para o outro.
O  painel  divisor  não  utiliza
ferragens  para  fixação  na
mesa, isto é feito apenas por
encaixe  entre  os  tampos.  Ao
ser  encaixado  na  mesa,  o
painel fica aprox. 285mm para
cima dos tampos.

Painel divisor na cor 
platina
(1400x352x18 mm )

3° andar (C) 01
unidade

07.1 A O gaveteiro volante deve 
possuir três gavetas. Estes 
gaveteiros são 
confeccionados em mdp bp de
15 mm revestidos com fita de 
bordo de 0,5 mm. Os 
conjuntos possuem uma 
fechadura com trava 
simultanea das gavetas, 
corrediças de roldana de 350 
mm, puxadores de alça de 
polipropileno na cor cinza e 
quatro rodizios duplo na cor 
preto. O modo de fixação das 
partes é feita pelo sistema 
minifix.

Gaveteiro volante 03 
gavetas na cor platina
(400x460x585x15 mm)

3° andar (C) 03
unidades

07.1 A Mesa de Reunião Redonda, a 
estrutura de sustentação é 
composta de quatro tubos 
oblongos chapa # 20 com 345 
mm de comprimento e ponteiras 
de acabamento na base. O tubo 
central é redondo com 2¨de 
diâmetro, chapa # 20 e o apoio 
para o tampo é composto de 4 
tubos soldados a um anel 

Mesa de reunião redonda
na cor Platina.
(1020x750x15mm)   
(LXPXH)

3° andar (C) 01
unidade



redondo e encaixado neste tubo 
central, com travamento com 
parafuso 3/8¨x 1¨cabeça 
sextavada e a solda entre os 
componentes é realizada pelo 
sistema mig, o tratamento 
superficial é feito pela deposição 
de fosfato e a pintura é pelo 
sistema epóxi em pó curado em 
estufa. O tampo,  é fabricado em 
mdp bp de 15 mm com aplicação 
de perfil ergo Soft em todo o 
contorno.

07.1 A Mesa com Estruturas Laterais 
compostas de uma base 
inferior em tubo oblongo 
29x58 mm, chapa # 20, com 
490 mm de comprimento e 
ponteiras plásticas internas 
oblongas com o mesmo 
formato do tubo, coluna 
vertical em tubo 20x20mm 
chapa # 20, com 665 mm e 
tubo horizontal superior com 
440 mm em tubo 20x20 # 20 
com ponteiras plásticas 
internas nas extremidades. 
Em paralelo ao tubo vertical é 
fixada uma chapa de mdp bp 
de 15 mm de espessura da 
cor do tampo, 180 mm de 
largura e 665mm de 
comprimento com fita de 
bordo de 0,5mm, com fixação 
inferior através de cavilhas e 
na extremidade superior 

 Mesa na cor  platina
(920x620x740x15mm)
+  mesa 
(1220x620x740x15mm)+ 
conexão curva
(620x620x15mm)

3° andar (L) 02
unidades



através de parafuso AA 5x25 
mm cabeça panela, ou uma 
chapa de aço # 24 com duas 
dobras laterais e mesmo 
dimensional da chapa de mdp 
bp soldada a estrutura lateral 
da mesa com tratamento 
superficial com deposito de 
fosfato e pintura epóxi curada 
em estufa a aproximadamente
200 graus e camada 
superficial de 
aproximadamente 50 microns.
As estruturas laterais 
possuem sapatas niveladora 
reguláveis para corrigir 
possíveis desníveis do piso. O
painel frontal em mdp bp de 
15mm possui 260 mm de 
largura e comprimento 
variável dependendo do 
tamanho da mesa é fixado a 
estrutura lateral através do 
sistema minifix e rebites de 
repuxo cravados no tubo 
metálico.A fixação destes 
tampos à estrutura é realizada
através de parafuso AA 5x30 
mm cabeça panela. a conexão
entre tampos que é utilizada 
nessa curva e em mdp bp de 
15 mm com perfil ergo soft e 
são fixadas as mesas através 
de chapa de conexão 
fabricadas em aço estampado
chapa 18 # 1,2mm e pintado 
na cor das estruturas laterais.

07.1 A  Gaveteiro suspenso fixo com 
duas gavetas. O corpo será 
executado em mdp bp de 15 
mm revestido em fita de bordo
de 0,5 mm. Os puxadores são
em alça e injetados em 
polipropileno, com fechadura  
acondicionada na gaveta 
inferior e trava as gavetas 
simultâneamente, através de 
dispositivo metálico exclusivo 
fixado a fechadura.

Gaveteiro fixo 2 gavetas 
na cor platina
(325x390x210 mm )

3° andar (L) 02
unidades

07.1 A -  Tampo  linear
confeccionado em MDP BP
25mm,  com  acabamento
nas  duas  faces  em

Tampo para o balcão na 
cor   Imbuia
(904x480x25mm)

3° andar (R) 02
unidades



laminado  melamínico  de
baixa  pressão  (BP),
totalizando  904mm  de
comprimento  e  480mm  de
profundidade.  Bordas
frontal com fita de proteção,
de  PVC  com  0,5mm  de
espessura,  coladas  pelo
processo hot-melt.  A borda
frontal  recebe  perfeito
acabamento  respeitando  a
tonalidade  de  cor  do
laminado melamínico. 

07.1 A Corpo: Formado  por
lateral,  base  e  portas.
Fabricados em aglomerado
de alta densidade de 15mm
de espessura  revestido em
ambas  as  faces  em
laminado  melamínico  de
baixa  pressão.  Com
acabamento  das  portas  e
os demais componentes do
corpo  de  armário  em  fita
de  PVC  com  no  mínimo
0,5mm  de  espessura,
coladas  pelo  sistema  Hot

Balcão na cor   Imbuia 
com as portas 
cappuccino
(904x480x695x25mm)

3° andar (R) 02
unidades



Melt.  Todas  as  bordas
recebem  perfeito
acabamento  respeitando  a
tonalidade  de  cor  do
laminado  melamínico  e
espessura  do  aglomerado.
O fundo confeccionado em
MDF  com  6mm  de
espessura  com  a  mesma
tonalidade  de  cor  do
laminado melamínico.
Portas:  Dotadas  de
dobradiças Clip Top em aço
permitindo  abertura  de  até
107º,  e  caneco  com
Ø35mm.  Puxador  de
embutir confeccionados em
aço  escovado  c/  furação
128mm. Fechadura  frontal
na  parte  central  do
armário. 
Rodapé:   Confeccionado
em MDP de 25mm de alta
densidade  revestido  em
ambas   a  faces  em
laminado  melamínico  de
baixa  pressão  (BP).
Apresentam  sapatas
niqueladas  reguláveis  de
20mm fixadas aos rodapés
por  bucha  confeccionada
em  nylon,  com  rosca
interna 1/4”.
Montagem: A  união  dos
componentes dos armários
é feita por sistema “minifix”,
cavilhas  madeira  e
parafusos  auto
atarrachantes.  Fundo  dos
armários  fixados  por
encaixe e com sistema de
travamento. 
Prateleira: Confeccionada
em  MDP  com  no  mínimo
18mm  de  espessura.
Revestida  em  laminado
texturizado  em  ambos  os
lados, com acabamento em
fita  de  PVC  em  todos  os
lados  com  espessura



mínima de 0,5 mm. Suporte
de  prateleira  em  zamak
injetado  para  fixação  das
prateleiras,  com dispositivo
de  travamento  das
mesmas. Com furação para
regulagem  das  prateleiras
com no mínimo 32 mm de
distância entre uma e outra.

07.1 A -  Tampo reto  confeccionado
em  MDP  BP  com  25mm  de
espessura  com  acabamento
nas  duas  faces  com  medida
de 1200mm de comprimento e
600mm  de  profundidade.
Bordas laterais e frontais retas
revestidas  com  fita  de
proteção  em  PVC com  2mm
de espessura. 
-  Painel  frontal,
confeccionado  em  MDP  BP
15mm  de  espessura  com
acabamento  nas  duas  faces,
Borda  inferior  com
acabamento em fita de borda
em  PVC  com  espessura  de
0,5mm,  fixada  pelo  sistema
Hot-Melt. Toda a Borda recebe
perfeito  acabamento
respeitando  a  espessura  e  a
tonalidade de cor do laminado
melamínico.
- Estrutura painel de MDP BP
duas  faces  de  25mm  de
espessura,  Bordas  retas
revestidas  com  fita  de
proteção  em  PVC com  2mm
de  espessura  nas  laterais  e
fita  de  proteção  0,5mm  na
face inferior. Fixada no tampo

Mesa com pé painel na 
cor Imbuia
(900x700x750mm)   
(LXPXH)

3° andar (S) 01
unidade



por meio de cantoneiras com
parafusos auto atarraxantes e
no  painel  por  parafusos  auto
atarraxantes.

07.1 A PAINEL - Confeccionado 
em 2 chapas de MDP BP 
de 15mm e engrossado 
com sarrafo 25mm 
totalizando 40mm de 
espessura final, com 
acabamento nas duas faces
em laminado melamínico de
baixa pressão (BP). Bordas 
frontal, posterior e lateral 
com fita de proteção, de 
PVC com 2,0mm de 
espessura, coladas pelo 
processo hot-melt. Tanto as
bordas laterais, posterior e 
frontal recebem perfeito 
acabamento respeitando a 
tonalidade de cor do 
laminado melamínico.

SARRAFOS DE FIXAÇÃO 
– Confeccionado em MDP 
de alta densidade de 25mm
de espessura revestido em 
ambas as faces em 
laminado melamínico 
texturizado (BP). Ambos os 
sarrafos são fresados em 
45º para encaixe.

MONTAGEM – A união dos 
componentes do painel é 

Painel alto para tv na cor 
cappuccino
(1798x40x480mm)   
(LXPXH)

3° andar (T) 04
unidades



feita por sistema de 
parafuso 4,5x60 cabeça 
chata Phillips e bucha de 
nylon 8mm na fixação do 
sarrafo horizontal na parede
para o encaixe do painel.

07.1 A -  Painel reto, confeccionado
em  MDP  BP  com  18mm  de
espessura  com  acabamento
nas  duas  faces em laminado
melamínico  texturizado  (BP).
Bordas superior e laterais com
fita de bordo em PVC 2mm. 
-  Estrutura de  fixação,
constituída  por  04  suportes
confeccionados em chapa de
aço  carbono  laminado  fina
quente 1”x3/16”. Dobrados em
“L”, fixando o painel ao tampo
da mesa com parafusos auto
atarrachantes.  Toda  a
estrutura  metálica  possui
tratamento  antiferrugem  á
base  de  imersão  em banhos
de  fosfato  e  acabamento  em
tinta  na  cor  cinza  (Epóxi).
Pintura  da  estrutura  metálica
com  tinta  em  pó  híbrida
eletrostática, polimerizada em
estufa a 220°C.

Painel divisor na cor 
Platina
(1400x450x18mm)   
(LXPXH)

3° andar (M) 03
unidades


	-Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25 mm de espessura com acabamento nas duas faces com medida de 1490 mm de comprimento e 700 mm de profundidade. Bordas laterais e frontais retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2 mm de espessura.
	-Painel frontal, confeccionado em MDP BP 15 mm de espessura com acabamento nas duas faces.
	Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5 mm, fixada pelo sistema Hot-Melt.
	-Estrutura de sustentação tipo “I”, constituída por 01 tubo horizontal superior e 02 colunas verticais no tubo retangular 20x30 mm chapa 20 (0,90 mm) de espessura, com um fechamento do lado externo em chapa 24 (0,60 mm), dobrada em forma curva com logomarca do fabricante em alto-relevo, fixada ás colunas verticais por meio encaixe e fechamento interno fixado por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás), formando calha para passagem de fiação.
	Base inferior em chapa 14 (1,90 mm) estampada em formato curvo, apoio para sapatas em ferro chato 3/4 x 1/8 dobrado em “U” e soltado a base, ponteira 20x30 mm interna no tubo horizontal superior e sapatas reguladoras 5/8 x 5/16 na da base Inferior.
	Fixação do tampo a estrutura feitas através de parafusos auto atarrachantes.
	Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor alumínizado ou grafite (Epóxi), quando aluminizado recebe camada protetora de verniz para melhor proteção da pintura e efeito de metalização.
	Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C.
	- Painel reto, confeccionado em MDP BP com 18mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP). Bordas superior e laterais com fita de bordo em PVC 2mm.
	- Estrutura de fixação, constituída por 04 suportes confeccionados em chapa de aço carbono laminado fina quente 1”x3/16”. Dobrados em “L”, fixando o painel ao tampo da mesa com parafusos auto atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi). Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C.
	Os pés laterais, o pé central e as longarinas são soldados através do processo MIG (Metal Inerte Gás) e recebem tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato com posterior acabamento em tinta na cor aluminizado ou grafite (Epóxi). A pintura é feita com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C.
	Painel reto, confeccionado em MDP BP com 18mm de espessura e acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP). Borda superior e laterais revestidas com fita de bordo em PVC 2mm. A borda inferior do painel divisor possui recortes para encaixe na estrutura metálica dos pés e recorte central para facilitar a passagem de fiação de um tampo para o outro.
	O painel divisor não utiliza ferragens para fixação na mesa, isto é feito apenas por encaixe entre os tampos. Ao ser encaixado na mesa, o painel fica aprox. 285mm para cima dos tampos.
	Painel reto, confeccionado em MDP BP com 18mm de espessura e acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP). Borda superior e laterais revestidas com fita de bordo em PVC 2mm. A borda inferior do painel divisor possui recortes para encaixe na estrutura metálica dos pés e recorte central para facilitar a passagem de fiação de um tampo para o outro.
	O painel divisor não utiliza ferragens para fixação na mesa, isto é feito apenas por encaixe entre os tampos. Ao ser encaixado na mesa, o painel fica aprox. 285mm para cima dos tampos.
	O pórtico e as longarinas são soldados através do processo MIG (Metal Inerte Gás) e recebem tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato com posterior acabamento em tinta na cor aluminizado ou grafite (Epóxi). A pintura é feita com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C.
	Toda estrutura em metal deve ser aço SAE1008, sejam tubos ou chapas, e a solda deve ser do tipo MIG (Metal Inerte Gás) o tratamento antiferrugem deve ser feito por imersão em banhos de fosfato com posterior acabamento em tinta em pós através do processo de eletrostática.
	- Tampo confeccionado em MDP BP 2 chapas de 15mm e engrossado com sarrafo 15mm, totalizando 45mm de espessura final, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), totalizando 1700mm de comprimento e 700mm de profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais com fita de proteção, de PVC com 2,0mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. Tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico, essa mesa possui um sistema de tomadas embutidas no tampo da mesa com tampa basculante e 4 tomadas, sendo duas para energia e duas para telefone, calha para fiação com fixação na parte inferior do tampo ou painel frontal.
	- Painel frontal com medida 1450x400mm, confeccionado em MDP BP duas faces 15mm, borda inferior em fita de PVC 0,5mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt, painel é fixado ao tampo por um ferro chato 1/4x5/8 no lado que é acoplada ao balcão.
	- Painel reto, confeccionado em MDP BP com 18mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP). Bordas superior e laterais com fita de bordo em PVC 2mm.
	- Estrutura de fixação, constituída por 04 suportes confeccionados em chapa de aço carbono laminado fina quente 1”x3/16”. Dobrados em “L”, fixando o painel ao tampo da mesa com parafusos auto atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi). Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C.
	- Tampo redondo confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura e 1200mm de diâmetro, com acabamento nas duas faces.
	- Suporte do tampo: Estrutura composta por um tubo redondo central 3” chapa 11 (3mm) fixado por meio de solda MIG (Metal Inerte Gás) á tubos retangulares 25x25 chapa 18 (1,2mm) ficando em forma de “X”.
	- Tampo linear confeccionado em MDP BP 25mm, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), totalizando 1398mm de comprimento e 480mm de profundidade. Bordas frontal com fita de proteção, de PVC com 0,5mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. A borda frontal recebe perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.
	ladas pelo processo hot-melt.
	- Travessas Superior confeccionada em MDP BP 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordas na parte frontal e posterior com proteção em fita de PVC com espessura de 0,5mm, coladas pelo processo Hot Melt.
	- Prateleiras confeccionada em MDP BP 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Bordas na parte frontal e posterior com proteção em fita de PVC com espessura de 0,5mm, coladas pelo processo Hot Melt. São fixadas as laterais pelo suporte de prateleiras em zamak injetado para fixação das prateleiras.
	- Lateral esquerda, lateral direita e divisão em MDP BP 15mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Possui fita de PVC apenas na parte frontal e posterior da peça com espessura de 0,5mm, coladas pelo processo Hot Melt.
	- Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces com medida de 1200mm de comprimento e 600mm de profundidade. Bordas laterais e frontais retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2mm de espessura.
	- Painel frontal, confeccionado em MDP BP 15mm de espessura com acabamento nas duas faces, Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico.
	- Estrutura de fixação, constituída por 04 suportes confeccionados em chapa de aço carbono laminado fina quente 1”x3/16”. Dobrados em “L”, fixando o painel ao tampo da mesa com parafusos auto atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi). Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C.
	- Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces com medida de 1200mm de comprimento e 600mm de profundidade. Bordas laterais e frontais retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2mm de espessura.
	- Painel frontal, confeccionado em MDP BP 15mm de espessura com acabamento nas duas faces, Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico.
	- Estrutura de fixação, constituída por 04 suportes confeccionados em chapa de aço carbono laminado fina quente 1”x3/16”. Dobrados em “L”, fixando o painel ao tampo da mesa com parafusos auto atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi). Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C.
	Painel reto, confeccionado em MDP BP com 18mm de espessura e acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP). Borda superior e laterais revestidas com fita de bordo em PVC 2mm. A borda inferior do painel divisor possui recortes para encaixe na estrutura metálica dos pés e recorte central para facilitar a passagem de fiação de um tampo para o outro.
	O painel divisor não utiliza ferragens para fixação na mesa, isto é feito apenas por encaixe entre os tampos. Ao ser encaixado na mesa, o painel fica aprox. 285mm para cima dos tampos.
	O pórtico e as longarinas são soldados através do processo MIG (Metal Inerte Gás) e recebem tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato com posterior acabamento em tinta na cor aluminizado ou grafite (Epóxi). A pintura é feita com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C.
	Toda estrutura em metal deve ser aço SAE1008, sejam tubos ou chapas, e a solda deve ser do tipo MIG (Metal Inerte Gás) o tratamento antiferrugem deve ser feito por imersão em banhos de fosfato com posterior acabamento em tinta em pós através do processo de eletrostática.
	Painel reto, confeccionado em MDP BP com 18mm de espessura e acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão (BP). Borda superior e laterais revestidas com fita de bordo em PVC 2mm. A borda inferior do painel divisor possui recortes para encaixe na estrutura metálica dos pés e recorte central para facilitar a passagem de fiação de um tampo para o outro.
	O painel divisor não utiliza ferragens para fixação na mesa, isto é feito apenas por encaixe entre os tampos. Ao ser encaixado na mesa, o painel fica aprox. 285mm para cima dos tampos.
	- Tampo linear confeccionado em MDP BP 25mm, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), totalizando 904mm de comprimento e 480mm de profundidade. Bordas frontal com fita de proteção, de PVC com 0,5mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. A borda frontal recebe perfeito acabamento respeitando a tonalidade de cor do laminado melamínico.
	- Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25mm de espessura com acabamento nas duas faces com medida de 1200mm de comprimento e 600mm de profundidade. Bordas laterais e frontais retas revestidas com fita de proteção em PVC com 2mm de espessura.
	- Painel frontal, confeccionado em MDP BP 15mm de espessura com acabamento nas duas faces, Borda inferior com acabamento em fita de borda em PVC com espessura de 0,5mm, fixada pelo sistema Hot-Melt. Toda a Borda recebe perfeito acabamento respeitando a espessura e a tonalidade de cor do laminado melamínico.
	- Painel reto, confeccionado em MDP BP com 18mm de espessura com acabamento nas duas faces em laminado melamínico texturizado (BP). Bordas superior e laterais com fita de bordo em PVC 2mm.
	- Estrutura de fixação, constituída por 04 suportes confeccionados em chapa de aço carbono laminado fina quente 1”x3/16”. Dobrados em “L”, fixando o painel ao tampo da mesa com parafusos auto atarrachantes. Toda a estrutura metálica possui tratamento antiferrugem á base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta na cor cinza (Epóxi). Pintura da estrutura metálica com tinta em pó híbrida eletrostática, polimerizada em estufa a 220°C.


