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Armário Guarda Volumes · 03 Portas: Altura 1,85 metros,
Largura 30 cm, Profundidade 45 cm. Armário com 03 (três) portas
porta confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono,
com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa
(anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.
Contendo: 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de aço no
24 (0,60mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e inferior)
confeccionados em chapa de aço no 24 (0,60mm), reforço interno
(esquadro) confeccionado em chapa de aço no 18 (1,20mm) fixado
as laterais. A base deverá conter 01 (um) rodapé em chapa no 18
(1,20mm) dobrado em forma de “U”, e quatro pés reguláveis
(sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá
conter 03 (três) compartimentos com portas também
confeccionadas em chapa de aço no 24 (0,60mm), sendo que,
cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e 01(uma)
fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus
com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta de no
mínimo 53 x 23 cm e área interna 55x30x42,5 cm. As portas
deverão possuir na parte frontal perfurações em forma de
quadrados de 5x5mm que servem como ventilação dos
compartimentos. 02 (duas) bandejas internas para a divisão dos
compartimentos, confeccionadas em chapa de aço no 24
(0,60mm) de espessura. Montagem através de rebites. LAUDO
ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a riscos
provocados por lápis, não destacando ou soltando da superfície
onde está aplicada. LAUDO ASTM D 2794/2010 / Atestando que a
tinta suporta mais de 0,20kg.m sem causar trincas. A pintura não
apresenta fissuras quando um peso de até 0,20Kg.m é deixado
cair sobre a peça. LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com
resultado igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta
não destaca da superfície em que está aplicada. LAUDO NBR
11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não destaca tinta em
caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. LAUDO
NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0;
NBR,5841: d0/t0 e ASTM D714: no10 – isento de bolhas), com
duração igual ou superior a 720 horas. Os produtos possuem
resistência à névoa salina (maresia), sendo assim podem ser
utilizados em regiões litorânea sem a apresentarem pontos de
oxidação ou ferrugem. Teste realizado com exposição há mais de
720 horas. LAUDO NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 720 horas / Os produtos possuem resistência à
umidade, resistindo assim por maior tempo em ambientes com alto
índice de umidade do ar. Teste realizado em câmara de atmosfera
úmida e saturada com exposição há mais de 720 horas. LAUDO
INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90
micras / Os produtos possuem camada de tinta mínima de 90
micras, garantindo assim maior durabilidade. LAUDO emitido por
médico do trabalho, atestando que os produtos possuem
características compatíveis com a NR-17. GARANTIA 5 ANOS
(DEFEITOS DE FÁBRICA).
Base de elevação para 01 (um) armário guarda volumes
simples: Altura: 19cm Largura: 30cm Profundidade: 45,4cm.
Confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono
galvanizada com espessura de 1,25mm contendo 02 (duas)
estruturas de elevação, uma direita e uma esquerda,
confeccionadas de tal forma que cada lateral contenha 02 (dois)
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pés e 01 (uma) travessa formada em uma única peça dobrada.
Dois perfis de sustentação e encaixe do armário, um frontal e um
traseiro, confeccionada em chapa dobrada unidas a estrutura de
elevação por meio de solda MIG. Cada pé contém um rebite com
rosca M8 que possibilitam a instalação da sapata regulável do
armário. Acabamento por meio de tratamento químico superficial
antiferruginoso e fosfatizante com pintura eletrostática a pó e
camada mínima de 70 micras. A base precisa possibilitar a
elevação do armário em, no mínimo, 165mm. LAUDO ASTM D
3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a riscos provocados
por lápis, não destacando ou soltando da superfície onde está
aplicada. LAUDO ASTM D 2794/2010 / Atestando que a tinta
suporta mais de 0,20kg.m sem causar trincas. A pintura não
apresenta fissuras quando um peso de até 0,20Kg.m é deixado
cair sobre a peça. LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com
resultado igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta
não destaca da superfície em que está aplicada. LAUDO NBR
11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não destaca tinta em
caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. LAUDO
NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; NBR
5841: d0/t0 e ASTM D714: no10 – isento de bolhas), com duração
igual ou superior a 720 horas. Os produtos possuem resistência à
névoa salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em
regiões litorânea sem a apresentarem pontos de oxidação ou
ferrugem. Teste realizado com exposição há mais de 720 horas.
LAUDO NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 720
horas / Os produtos possuem resistência à umidade, resistindo
assim por maior tempo em ambientes com alto índice de umidade
do ar. Teste realizado em câmara de atmosfera úmida e saturada
com exposição há mais de 720 horas. LAUDO INMETRO NBR
10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras / Os
produtos possuem camada de tinta mínima de 90 micras,
garantindo assim maior durabilidade. GARANTIA 5 ANOS
(DEFEITOS DE FÁBRICA).
Estante Face Dupla: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 1,0 (um)
metro, Profundidade: 58 cm. Estante face dupla totalmente
confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem
arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de
tratamento químico da chapa (anti--ferruginoso e fosfatizante) e
pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima
de tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato
retangular, fechada, confeccionada em chapa no 20 (0,90mm),
com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em “Omega”
confeccionado em chapa no 20 (0,90mm) e soldado na extensão
da mesma; 02 (dois) anteparos laterais sol- dados a base e fixados
nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8” de cada
lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu),
confeccionado em chapa no 20 (0,90mm) e dobrado em forma de
“U” com altura de 7,0cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa no
16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante
através de 06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado. 02 (duas)
Laterais de sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e largura
de 58 cm, confeccionadas em chapa no 18 (1,20mm). Cada lateral
deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada,
com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura,
permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 08 (oito)
prateleiras com dimensões de 93 cm de comprimento e 23,5 cm
de profundidade, confeccionadas em chapa no 20 (0,90mm), com
dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais
pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Dimensões: Altura: 2,0
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(dois) metros, Largura: 1,0 (um) metro, Profundidade: 58 cm.
LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a
riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da
superfície onde está aplicada. LAUDO ASTM D 2794/2010 /
Atestando que a tinta suporta mais de 0,20kg.m sem causar
trincas. A pintura não apresenta fissuras quando um peso de até
0,20Kg.m é deixado cair sobre a peça. LAUDO INMETRO ASTM D
3359/09 com resultado igual ao grau 5a / Em caso de avarias
acidentais a tinta não destaca da superfície em que está aplicada.
LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não
destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes
acidentais. LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR
ISO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: no10 – isento de
bolhas), com duração igual ou superior a 720 horas. Os produtos
possuem resistência à névoa salina (maresia), sendo assim
podem ser utilizados em regiões litorâneas sem a apresentarem
pontos de oxidação ou ferrugem. Teste realizado com exposição
há mais de 720 horas. LAUDO NBR 8095/2015, com duração igual
ou superior a 720 horas / Os produtos possuem resistência à
umidade, resistindo assim por maior tempo em ambientes com alto
índice de umidade do ar. Teste realizado em câmara de atmosfera
úmida e saturada com exposição há mais de 720 horas. LAUDO
INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90
micras / Os produtos possuem camada de tinta mínima de 90
micras, garantindo assim maior durabilidade. LAUDO emitido por
médico do trabalho, atestando que os produtos possuem
características compatíveis com a NR-17. GARANTIA 5 anos
(defeitos de fabricação).
Lateral Fechamento Dupla: Altura: 2,00m, Largura: 58 cm,
Profundidade: 3,5 cm. Acabamento lateral para estantes,
totalmente confeccionada em chapa no 20 de aço de baixo teor de
carbono (0,90mm), sem arestas cortantes e rebarbas, com
acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti
ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.
Contendo: 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com
dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as
laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro)
parafusos 1⁄4” x 1⁄2” com porcas. Dimensões: Altura: 2,00m,
Largura: 58 cm, Profundidade: 3,5 cm. Observação importante: A
lateral de fechamento é o acabamento da estante, verificar
quantas estantes serão colocadas em cada fileira para determinar
quantas laterais serão necessárias. AÇO DE BAIXO TEOR DE
CARBONO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COBERTURA
MÍNIMA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES / L 58 X A 200 X P 3,5 CM.
LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a
riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da
superfície onde está aplicada. LAUDO ASTM D 2794/2010 /
Atestando que a tinta suporta mais de 0,20kg.m sem causar
trincas. A pintura não apresenta fissuras quando um peso de até
0,20Kg.m é deixado cair sobre a peça. LAUDO INMETRO ASTM D
3359/09 com resultado igual ao grau 5a / Em caso de avarias
acidentais a tinta não destaca da superfície em que está aplicada.
LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não
destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes
acidentais. LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR
ISO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: no10 – isento de
bolhas), com duração igual ou superior a 720 horas. Os produtos
possuem resistência à névoa salina (maresia), sendo assim
podem ser utilizados em regiões litorâneas sem a apresentarem
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pontos de oxidação ou ferrugem. Teste realizado com exposição
há mais de 720 horas. LAUDO NBR 8095/2015, com duração igual
ou superior a 720 horas / Os produtos possuem resistência à
umidade, resistindo assim por maior tempo em ambientes com alto
índice de umidade do ar. Teste realizado em câmara de atmosfera
úmida e saturada com exposição há mais de 720 horas. LAUDO
INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90
micras / Os produtos possuem camada de tinta mínima de 90
micras, garantindo assim maior durabilidade. GARANTIA 5 anos
(defeitos de fabricação).
Estante Face Simples: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 1,0
(um) metro, Profundidade: 32 cm. Estante face simples, totalmente
confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem
arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de
tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e
pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima
de tinta de 70 micras, contendo: 01 (uma) base retangular,
fechada, confeccionada em chapa no 20 (0,90 mm), com altura de
17,5 cm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas
laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8” de cada
lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu),
confeccionado em chapa no 20 (0,90mm) e dobrado em forma de
“U” com altura de 7,0 cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa no
16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante
através de 04 (quatro) parafusos 3/8” de cada lado. 02 (duas)
Laterais de sustentação com altura de 2,0 (dois) metros e largura
de 32,0 cm, confeccionadas em chapa no 18 (1,20mm). Cada
lateral deverá possuir 09 (nove) pares de fendas alinhadas em
linha reta, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de
largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm.
04 (quatro) prateleiras com dimensões de 93,0 cm de comprimento
e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa no 20
(0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a
união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos).
Dimensões: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 1,0 (um) metro,
Profundidade: 32 cm. LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que
a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou
soltando da superfície onde está aplicada. LAUDO ASTM D
2794/2010 / Atestando que a tinta suporta mais de 0,20kg.m sem
causar trincas. A pintura não apresenta fissuras quando um peso
de até 0,20Kg.m é deixado cair sobre a peça. LAUDO INMETRO
ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5a / Em casos
avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está
aplicada. LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A
pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou
cortes acidentais. LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação
NBR ISO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: no10 –
isento de bolhas), com duração igual ou superior a 720 horas. Os
produtos possuem resistência à névoa salina (maresia), sendo
assim podem ser utilizados em regiões litorâneas sem a
apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem. Teste realizado
com exposição há mais de 720 horas. LAUDO NBR 8095/2015,
com duração igual ou superior a 720 horas / Os produtos possuem
resistência à umidade, resistindo assim por maior tempo em
ambientes com alto índice de umidade do ar. Teste realizado em
câmara de atmosfera úmida e saturada com exposição há mais de
720 horas. LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de
espessura mínima de 90 micras / Os produtos possuem camada
de tinta mínima de 90 micras, garantindo assim maior durabilidade.
LAUDO emitido por médico do trabalho, atestando que os
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produtos possuem características compatíveis com a NR-17.
GARANTIA 5 anos (defeitos de fabricação).
Lateral de Fechamento Simples: Altura: 2,0 Largura: 32
Profundidade: 3,5 cm. Acabamento lateral para estantes,
totalmente confeccionada em chapa no 20 de aço de baixo teor de
carbono (0,90mm), sem arestas cortantes e rebarbas, com
acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.
Contendo: 09 (nove) pares de fendas alinhadas em linha reta, com
dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, unidos as
laterais da estante nas extremidades através de 04 (quatro)
parafusos 1⁄4” x 1⁄2” com porcas. Dimensões: Altura: 2,0 (dois)
metros, Largura: 32 cm, Profundidade: 3,5 cm. Observação
importante: A lateral de fechamento é o acabamento da estante,
verificar quantas estantes serão colocadas em cada fileira para
determinar quantas laterais serão necessárias. AÇO DE BAIXO
TEOR DE CARBONO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ,
COBERTURA MÍNIMA DE 70 MICRAS. DIMENSÕES: L 32 X A
200 X P 3,5 CM. LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a
pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou
soltando da superfície onde está aplicada. LAUDO ASTM D
2794/2010 / Atestando que a tinta suporta mais de 0,20kg.m sem
causar trincas. A pintura não apresenta fissuras quando um peso
de até 0,20Kg.m é deixado cair sobre a peça. LAUDO INMETRO
ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5a / Em casos
avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está
aplicada. LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A
pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou
cortes acidentais. LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação
NBR ISO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: no10 –
isento de bolhas), com duração igual ou superior a 720 horas. Os
produtos possuem resistência à névoa salina (maresia), sendo
assim podem ser utilizados em regiões litorâneas sem a
apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem. Teste realizado
com exposição há mais de 720 horas. LAUDO NBR 8095/2015,
com duração igual ou superior a 720 horas / Os produtos possuem
resistência à umidade, resistindo assim por maior tempo em
ambientes com alto índice de umidade do ar. Teste realizado em
câmara de atmosfera úmida e saturada com exposição há mais de
720 horas.
LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura
mínima de 90 micras / Os produtos possuem camada de tinta
mínima de 90 micras, garantindo assim maior durabilidade.
GARANTIA 5 anos (defeitos de fabricação).
Placa de Sinalização Dupla: Altura: 53 cm, Largura: 54 cm,
Profundidade: 3,0 cm. Placa de sinalização para estantes face
dupla, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de
carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo
sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com
camada mínima de tinta de 70 micras. Sendo: Confeccionada em
chapa no 20 (0,90mm). 01 (uma) placa superior para título e 02
(duas) inferiores para acervo. Não acompanha adesivo ou
serigrafia. Dimensões: Altura: 53 cm, Largura: 54 cm,
Profundidade: 3,0 cm. AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO.
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COBERTURA MÍNIMA DE 70
MICRAS. DIMENSÕES / L 53 X A 54 X P 3 CM GARANTIA 5 anos
(defeitos de fabricação). LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando
que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não
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destacando ou soltando da superfície onde está aplicada. LAUDO
ASTM D 2794/2010 / Atestando que a tinta suporta mais de
0,20kg.m sem causar trincas. A pintura não apresenta fissuras
quando um peso de até 0,20Kg.m é deixado cair sobre a peça.
LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau
5a / Em casos avarias acidentais a tinta não destaca da superfície
em que está aplicada. LAUDO NBR 11003/2009, com resultado
y0/x0 / A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas
avarias ou cortes acidentais. LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina
avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714:
no10 – isento de bolhas), com duração igual ou superior a 720
horas. Os produtos possuem resistência à névoa salina (maresia),
sendo assim podem ser utilizados em regiões litorâneas sem a
apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem. Teste realizado
com exposição há mais de 720 horas. LAUDO NBR 8095/2015,
com duração igual ou superior a 720 horas / Os produtos possuem
resistência à umidade, resistindo assim por maior tempo em
ambientes com alto índice de umidade do ar. Teste realizado em
câmara de atmosfera úmida e saturada com exposição há mais de
720 horas. LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de
espessura mínima de 90 micras / Os produtos possuem camada
de tinta mínima de 90 micras, garantindo assim maior durabilidade.
GARANTIA 5 anos (defeitos de fabricação).
Bibliocanto: 10 X A 20 X P 10 CM. Bibliocanto, totalmente
confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem
arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de
tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e
pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima
de tinta de 70 micras. Sendo: Confeccionado em chapa no 18
(1,20mm) Dobrado em forma de “L” com 01 (uma) fenda em forma
de retângulo, distribuído ao longo da peça. Dimensões: Altura: 20
cm, Largura: 13 cm, Base: 13 cm. AÇO DE BAIXO TEOR DE
CARBONO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COBERTURA
MÍNIMA DE 70 MICRAS. LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando
que a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não
destacando ou soltando da superfície onde está aplicada. LAUDO
ASTM D 2794/2010 / Atestando que a tinta suporta mais de
0,20kg.m sem causar trincas. A pintura não apresenta fissuras
quando um peso de até 0,20Kg.m é deixado cair sobre a peça.
LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau
5a / Em casos avarias acidentais a tinta não destaca da superfície
em que está aplicada. LAUDO NBR 11003/2009, com resultado
y0/x0 / A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas
avarias ou cortes acidentais. LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina
avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714:
no10 – isento de bolhas), com duração igual ou superior a 720
horas. Os produtos possuem resistência a névoas salina
(maresia), sendo assim podem ser utilizados em regiões litorâneas
sem a apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem. Teste
realizado com exposição há mais de 720 horas. LAUDO NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 720 horas / Os
produtos possuem resistência à umidade, resistindo assim por
maior tempo em ambientes com alto índice de umidade do ar.
Teste realizado em câmara de atmosfera úmida e saturada com
exposição há mais de 720 horas. LAUDO INMETRO NBR
10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras / Os
produtos possuem camada de tinta mínima de 90 micras,
garantindo assim maior durabilidade. GARANTIA 5 anos (defeitos
de fabricação).
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Carrinho para transporte de livros: L 53 X A 105 X P 53 CM.
Carrinho para transporte de livros, totalmente confeccionado em
chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e
rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da
chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras.
Sendo: 02 (duas) estruturas tubulares em aço 20x20mm com
parede de 1,20mm de espessura; semifechadas com chapa no 16
(1,5mm) com 09 fendas de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura
cada. 03 (três) níveis de bandejas confeccionadas em chapa no 20
(0,90mm), sendo duas superiores inclinadas com divisória central
e 01 (uma) inferior plana, medindo 490mm de largura e 490mm de
comprimento, unidas a estrutura do carrinho através de solda. 02
(dois) suportes para rodas confeccionados em chapa no 16
(1,50mm), com 04 (quatro) rodízios giratórios com roda de 3” de
diâmetro. Capacidade total de carga: 100 kg. Dimensões: Altura:
105 cm, Largura: 53 cm, Comprimento: 53 cm. AÇO DE BAIXO
TEOR DE CARBONO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ,
COBERTURA MÍNIMA DE 70 MICRAS. LAUDO ASTM D
3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a riscos provocados
por lápis, não destacando ou soltando da superfície onde está
aplicada. LAUDO ASTM D 2794/2010 / Atestando que a tinta
suporta mais de 0,20kg.m sem causar trincas. A pintura não
apresenta fissuras quando um peso de até 0,20Kg.m é deixado
cair sobre a peça. LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com
resultado igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta
não destaca da superfície em que está aplicada. LAUDO NBR
11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não destaca tintaem
caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. LAUDO
NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; NBR
5841: d0/t0 e ASTM D714: no10 – isento de bolhas), com duração
igual ou superior a 720 horas. Os produtos possuem resistência à
névoa salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em
regiões litorâneas sem a apresentarem pontos de oxidação ou
ferrugem. Teste realizado com exposição há mais de 720 horas.
LAUDO NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 720
horas / Os produtos possuem resistência à umidade, resistindo
assim por maior tempo em ambientes com alto índice de umidade
do ar. Teste realizado em câmara de atmosfera úmida e saturada
com exposição há mais de 720 horas. LAUDO INMETRO NBR
10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras. Os
produtos possuem camada de tinta mínima de 90 micras,
garantindo assim maior durabilidade. GARANTIA 5 anos (defeitos
de fabricação).
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Mesa Redonda: Altura 74,5 cm, largura 90 cm, profundidade 90
cm. Mesa com tampo em MDF proveniente de madeira
reflorestada, espessura de 25 mm, acabamento melamínico e
borda chanfrada tipo “bico de pato” com pintura laca. Possui
furação na parte inferior para fixação dos pés. 03 (três) pés
confeccionados em aço tubular com tratamento químico
fosfatizante e antiferrugem e pintura epóxi aplicada por meio de
sistema eletrostático com camada mínima de 70 micras, diâmetro
1”1/2 (38,1 mm), espessura 1,5 mm. Em formato ‘Y”, cada pé
possui duas flanges com 04 (quatro) furações para fixação ao
tampo por meio de parafusos que acompanham, em relação a face
do tampo, o tubo maior do pé possui uma inclinação de
aproximadamente 78 graus e o tubo menor possui inclinação de
aproximadamente 69 graus que convergem unindo-se por meio de
solda. Sua base possui sapata articulável com regulagem de
altura, injetada em plástico de alta resistência, 720 mm de altura.
GARANTIA 5 ANOS (DEFEITOS DE FÁBRICA). LAUDO ASTM D
3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a riscos provocados
por lápis, não destacando ou soltando da superfície onde está
aplicada. LAUDO ASTM D 2794/2010 / Atestando que a tinta
suporta mais de 0,20kg.m sem causar trincas. A pintura não
apresenta fissuras quando um peso de até 0,20Kg.m é deixado
cair sobre a peça. LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com
resultado igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta
não destaca da superfície em que está aplicada. LAUDO NBR
11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não destaca tinta em
caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. LAUDO
NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; NBR
5841: d0/t0 e ASTM D714: no10 – isento de bolhas), com duração
igual ou superior a 720 horas. Os produtos possuem resistência à
névoa salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em
regiões litorânea sem a apresentarem pontos de oxidação ou
ferrugem. Teste realizado com exposição há mais de 720 horas.
LAUDO NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 720
horas / Os produtos possuem resistência à umidade, resistindo
assim por maior tempo em ambientes com alto índice de umidade
do ar. Teste realizado em câmara de atmosfera úmida e saturada
com exposição há mais de 720 horas. LAUDO INMETRO NBR
10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras / Os
produtos possuem camada de tinta mínima de 90 micras,
garantindo assim maior durabilidade. GARANTIA 5 ANOS
(DEFEITOS DE FÁBRICA).
Cadeira Fixa: L 53,5 X A 81,5 (total) 47,5 (assento) X P 51 CM.
CAPACIDADE 110Kg. Assento com estrutura plástica injetada em
polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna.
Contra assento injetado em polipropileno copolímero de alta
resistência para proteção no empilhamento. Encosto injetado em
polipropileno copolímero de alta resistência. Estrutura única em
formato arco modelo cadeira, confeccionada em barra redonda de
aço SAE 020 com 12,7 mm de diâmetro. Acabamento em banho
de cromo com base niquelada sobre aço polido tratado
quimicamente, com espessura de camada que atende os
requisitos de resistência e durabilidade. Empilhável. AÇO DE
BAIXO TEOR DE CARBONO. DOBRA PARA FIXAÇÃO NA MESA
ATRAVÉS DE 5 PARAFUSOS. CAPACIDADE 110Kg LAUDO
ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a riscos
provocados por lápis, não destacando ou soltando da superfície
onde está aplicada. LAUDO ASTM D 2794/2010 / Atestando que a
tinta suporta mais de 0,20kg.m sem causar trincas. A pintura não
apresenta fissuras quando um peso de até 0,20Kg.m é deixado
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cair sobre a peça. LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com
resultado igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta
não destaca da superfície em que está aplicada. LAUDO NBR
11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não destaca tinta em
caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. LAUDO
NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; NBR
5841: d0/t0 e ASTM D714: no10 – isento de bolhas), com duração
igual ou superior a 720 horas. Os produtos possuem resistência à
névoa salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em
regiões litorâneas sem a apresentarem pontos de oxidação ou
ferrugem. Teste realizado com exposição há mais de 720 horas.
LAUDO NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 720
horas / Os produtos possuem resistência à umidade, resistindo
assim por maior tempo em ambientes com alto índice de umidade
do ar. Teste realizado em câmara de atmosfera úmida e saturada
com exposição há mais de 720 horas. LAUDO INMETRO NBR
10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras / Os
produtos possuem camada de tinta mínima de 90 micras,
garantindo assim maior durabilidade. GARANTIA 5 anos (defeitos
de fabricação).
Estante Infantil Face Simples: Altura: 142 cm Largura 102 cm
Profundidade: 33 cm. Estante Biblioteca Simples Face Base
Fechada, 03 Prateleiras – 1,42m. Totalmente confeccionada em
chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo
sistema de trata- mento químico da chapa (anti-ferruginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com
camada mínima de tinta de 70 micras nas cores: base inferior,
colunas e travessa superior na cor verde, prateleiras na cor branca
e anteparos laterais na cor vermelha. Contendo: 02 (duas) colunas
de sustentação confeccionadas em chapa de aço no 16 (1,50mm),
com furação do tipo cremalheira em toda sua extensão, permitindo
regulagem das prateleiras em passos de 6,0 cm. 01 (uma) base
inferior em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa
no 20 (0,90mm) com reforço interno em Omega confeccionada em
chapa no 20(0,90mm) e 02 (dois) anteparos laterais base
confeccionados em chapa no 16 (1,50mm) com encaixes para as
colunas. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) com dobra
interna para travamento das colunas, confeccionado em chapa no
20 (0,90mm), unida as 02 (duas) extremidades das colunas
através de04 (quatro) parafusos com porcas de cada lado. 03
(três) prateleiras com dimensões de 1,00 (um) metro de
comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em
chapa no 24 (0,60mm), cada prateleira unida pelo sistema de
encaixe (sem parafusos) a 02 (dois) anteparos laterais em forma
de flor, dotados de ganchos para encaixe na cremalheira das
colunas, confeccionados em chapa no 18 (1,20mm). Dimensões:
Altura: 142 cm Largura 102 cm Profundidade: 33 cm. LAUDO
ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a riscos
provocados por lápis, não destacando ou soltando da superfície
onde está aplicada. LAUDO ASTM D 2794/2010 / Atestando que a
tinta suporta mais de 0,20kg.m sem causar trincas. A pintura não
apresenta fissuras quando um peso de até 0,20Kg.m é deixado
cair sobre a peça. LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com
resultado igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta
não destaca da superfície em que está aplicada. LAUDO NBR
11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não destaca tinta em
caso de sofrer pequenas avarias ou cortes acidentais. LAUDO
NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; NBR
5841: d0/t0 e ASTM D714: no10 – isento de bolhas), com duração
igual ou superior a 720 horas. Os produtos possuem resistência à

LUDOTERAPIA

13

10

névoa salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em
regiões litorânea sem a apresentarem pontos de oxidação ou
ferrugem. Teste realizado com exposição há mais de 720 horas.
LAUDO NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 720
horas / Os produtos possuem resistência à umidade, resistindo
assim por maior tempo em ambientes com alto índice de umidade
do ar. Teste realizado em câmara de atmosfera úmida e saturada
com exposição há mais de 720 horas. LAUDO INMETRO NBR
10443/08 e resultado de espessura mínima de 90 micras / Os
produtos possuem camada de tinta mínima de 90 micras,
garantindo assim maior durabilidade. LAUDO emitido por médico
do trabalho, atestando que os produtos possuem características
compatíveis com a NR-17. GARANTIA 5 ANOS (DEFEITOS DE
FÁBRICA).
Cadeira Plástica Infantil: Altura 710 mm (total), largura 470 mm
(pés), profundidade 410 mm (pés). Cadeira infantil composta por
estrutura metálica em aço carbono tubular com assento e encosto
em plástico polipropileno injetado. A peças metálicas possuem
acabamento com sistema de trata- mento químico (anti-ferruginoso
e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com
camada mínima de tinta de 70 micras. Sem arestas cortantes e
rebarbas. Contém: 01 (um) assento confeccionado em
polipropileno copolímero injetado moldado anatomicamente com
acabamento texturizado, dimensões de 395 mm de largura, 300
mm de profundidade e 4 mm de espessura de parede. Possui
cantos arredondados e é montado à estrutura por meio de encaixe
e parafusos atarraxantes para plástico, sua altura do chão é de
350 mm; 01 (um) encosto inteiriço sem nenhum tipo de ventilação
ou abertura confeccionado em polipropileno copolímero injetado
moldado anatomicamente com
acabamento
texturizado,
dimensões de 374 mm de largura, 195 mm de altura e 3,5 mm de
espessura de média de parede. Possui cantos arredondados e é
montado à estrutura por meio de encaixe e pinos retráteis
injetados em polipropileno copolímero; 01 (uma) estrutura
confeccionada em tubos redondos com 19,05 mm de diâmetro e
espessura de 1,5 mm, dobrados e soldados. As extremidades das
pernas possuem sapatas plásticas embutidas. Dimensões: altura
710 mm (total), largura 470 mm (pés), profundidade 410 mm (pés).
LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a
riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da
superfície onde está aplicada. LAUDO ASTM D 2794/2010 /
Atestando que a tinta suporta mais de 0,20kg.m sem causar
trincas. A pintura não apresenta fissuras quando um peso de até
0,20Kg.m é deixado cair sobre a peça. LAUDO INMETRO ASTM D
3359/09 com resultado igual ao grau 5a / Em casos avarias
acidentais a tinta não destaca da superfície em que está aplicada.
LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não
destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes
acidentais. LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR
ISO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: no10 – isento de
bolhas), com duração igual ou superior a 720 horas. Os produtos
possuem resistência à névoa salina (maresia), sendo assim
podem ser utilizados em regiões litorânea sem a apresentarem
pontos de oxidação ou ferrugem. Teste realizado com exposição
há mais de 720 horas. LAUDO NBR 8095/2015, com duração igual
ou superior a 720 horas / Os produtos possuem resistência à
umidade, resistindo assim por maior tempo em ambientes com alto
índice de umidade do ar. Teste realizado em câmara de atmosfera
úmida e saturada com exposição há mais de 720 horas. LAUDO
INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 90
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Mesa Infantil: Altura: 52 cm, Largura: 90 cm, Profundidade: 90
cm. Mesa infantil com 04 pés composta de: Um tampo redondo em
MDF com espessura de 15mm e diâmetro de 900mm, acabamento
melamínico texturizado. Quatro (04) pés em aço carbono tubular
espessura 0,90 mm com tratamento químico fosfotizante e
antiferruginoso e pintura eletrostática a pó com camada mínima de
70 micras, ponteira em plástico de alta resistência para
acabamento. Dezesseis (16) parafusos para fixação dos pés.
Adesivo vinílico colorido com desenhos recortados colados na
superfície do tampo. Dimensões: Altura: 52 cm, Largura: 90 cm,
Profundidade: 90 cm. LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que
a pintura resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou
soltando da superfície onde está aplicada. LAUDO ASTM D
2794/2010 / Atestando que a tinta suporta mais de 0,20kg.m sem
causar trincas. A pintura não apresenta fissuras quando um peso
de até 0,20Kg.m é deixado cair sobre a peça. LAUDO INMETRO
ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5a / Em casos
avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em que está
aplicada. LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A
pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou
cortes acidentais. LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação
NBR ISO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: no10 –
isento de bolhas), com duração igual ou superior a 720 horas. Os
produtos possuem resistência à névoa salina (maresia), sendo
assim podem ser utilizados em regiões litorâneas sem a
apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem. Teste realizado
com exposição há mais de 720 horas. LAUDO NBR 8095/2015,
com duração igual ou superior a 720 horas / Os produtos possuem
resistência à umidade, resistindo assim por maior tempo em
ambientes com alto índice de umidade do ar. Teste realizado em
câmara de atmosfera úmida e saturada com exposição há mais de
720 horas. LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de
espessura mínima de 90 micras / Os produtos possuem camada
de tinta mínima de 90 micras, garantindo assim maior durabilidade.
GARANTIA 5 anos (defeitos de fabricação).
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Almofada Infantil para uso em sala de ludoterapia: Altura: 20
cm, Largura: 60 cm, Comprimento: 60 cm.
Almofada infantil – 20x60x60 cm. Lavável e antialérgica. Em
formatos diversos ( um de cada formato) de animais ou objetos de
interesse infantil, que desperte a criança para brincadeira,
provocando interação com o produto. Fabricada em fibra
siliconada (plush 85% -algodão/poliéster 15%). O PRODUTO NÃO
DEVE CONTER COMPONENTES QUE POSSAM SER
ENGOLIDOS OU QUE VENHAM A COLOCAR A CRIANÇA EM
RISCO À SAÚDE OU DE LESÕES CORPORAIS DURANTE SEU
USO.
Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 60 cm, Comprimento: 60 cm.
Medidas aproximadas podendo variar conforme o modelo e cores.
GARANTIA 5 anos (defeitos de fabricação).
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Mesa Redonda: Altura 74,5 cm, largura 120 cm, profundidade 120
cm.
Mesa com tampo em MDF proveniente de madeira reflorestada,
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espessura de 25 mm, acabamento melamínico e borda chanfrada
tipo “bico de pato” com pintura laca. Possui furação na parte
inferior para fixação dos pés. 04 (quatro) pés confeccionados em
aço tubular com tratamento químico fosfatizante e antiferrugem e
pintura epóxi aplicada por meio de sistema eletrostático com
camada mínima de 70 micras, diâmetro 1”1/2 (38,1 mm),
espessura 1,5 mm. Em formato ‘Y”, cada pé possui duas flanges
com 04 (quatro) furações para fixação ao tampo por meio de
parafusos que acompanham, em relação a face do tampo, o tubo
maior do pé possui uma inclinação de aproximadamente 78 graus
e o tubo menor possui inclinação de aproximadamente 69 graus
que convergem unindo-se por meio de solda. Sua base possui
sapata articulável com regulagem de altura, injetada em plástico
de alta resistência, 720 mm de altura. Dimensões: Altura 74,5 cm,
largura 120 cm, profundidade 120 cm. LAUDO ASTM D 3363/2011
/ Atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lápis,
não destacando ou soltando da superfície onde está aplicada.
LAUDO ASTM D 2794/2010 / Atestando que a tinta suporta mais
de 0,20kg.m sem causar trincas. A pintura não apresenta fissuras
quando um peso de até 0,20Kg.m é deixado cair sobre a peça.
LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau
5a / Em casos avarias acidentais a tinta não destaca da superfície
em que está aplicada. LAUDO NBR 11003/2009, com resultado
y0/x0 / A pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas
avarias ou cortes acidentais. LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina
avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714:
no10 – isento de bolhas), com duração igual ou superior a 720
horas. Os produtos possuem resistência à névoa salina (maresia),
sendo assim podem ser utilizados em regiões litorânea sem a
apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem. Teste realizado
com exposição há mais de 720 horas. LAUDO NBR 8095/2015,
com duração igual ou superior a 720 horas / Os produtos possuem
resistência à umidade, resistindo assim por maior tempo em
ambientes com alto índice de umidade do ar. Teste realizado em
câmara de atmosfera úmida e saturada com exposição há mais de
720 horas. LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de
espessura mínima de 90 micras / Os produtos possuem camada
de tinta mínima de 90 micras, garantindo assim maior durabilidade.
GARANTIA 5 ANOS (DEFEITOS DE FÁBRICA).
Estofado 03 Lugares: Largura: 188 cm Altura:83 cm
Profundidade:80cm
Estofado 03 lugares com assento e encosto fixo. Estruturado
totalmente em madeira de reflorestamento (Eucalyptusgrandis).
Com assento e encosto fixo tripartidos. Assento com altura de
14,5cm, largura de 168,5cm e profundidade de 57,5cm estofado
com espuma soft 28 estruturado com persinta elástica italiana;
Encosto com parte traseira reta e dianteira inclinada com medida
superior de 10,5cm e inferior de 23cm com largura de 168,5cm e
altura de 38cm com espuma soft 20 estruturado com persinta
elástica italiana. Dois encostos laterais para apoio do braço com
largura de 9cm e altura de 15cm em relação a parte superior do
assento. Forração em tecido 100% poliéster; Pés em alumínio
injetado em “L” com abas trapezoidais como a maior medida a
superior de 4 cm e a menor a inferior de 2cm, altura de 15cm de e
espessura de 3mm, fixados na estrutura inferior do estofado
através de parafusos e porca garra embutida. Dimensões: Largura:
188 cm Altura:83 cm Profundidade:80cm Estrutura: Madeira de
reflorestamento (Eucalyptusgrandis); Lugares: 03 (três);Assento:
Altura de 14,5cm, largura de 54,5 e profundidade de 57,5cm
estofado Soft 28 estruturado; Encosto: Superior de 10,5cm e
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inferior de 23cm com largura de 54,5cm e altura de 38cm com
espuma soft 20 estruturado; Encostos Laterais: Apoio do braço
com largura de 9cm e altura de 15cm em relação a parte superior
do assento;
Forração: Tecido 100% poliéster; Pés: Alumínio Injetado
GARANTIA 5 ANOS (DEFEITOS DE FÁBRICA).
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Estofado Reto · S/ Encosto: Largura: 150cm Altura:45 cm
Profundidade:72cm
Estofado reto com assento fixo sem encosto. Estruturado
totalmente em madeira de reflorestamento (Eucalyptusgrandis).
Assento sem divisões com altura de 29,5cm e profundidade de
51cm estofado com espuma soft 28 estruturado com persinta
elástica italiana; Forração em tecido 100% poliéster; Pés em
alumínio injetado em “L” com abas trapezoidais como a maior
medida a superior de 4 cm e a menor a inferior de 2cm, altura de
15cm de e espessura de 3mm, fixados na estrutura inferior do
estofado através de parafusos e porca garra embutida.
Dimensões: Largura: 150cm Altura:45 cm Profundidade:72cm
Estrutura: Madeira de reflorestamento (Eucalyptusgrandis);
Assento: Sem divisão / altura de 29,5cm, profundidade de 51cm /
estofado em soft 28 estruturado; Forração: Tecido 100% poliéster;
Pés: Alumínio Injetado; GARANTIA 5 ANOS (DEFEITOS DE
FÁBRICA).
Poltrona
01
Lugar:
Largura:
68cm
Altura:77
cm
Profundidade:63cm
Poltrona com assento e encosto fixo. Estruturado totalmente
confeccionada em madeira de reflorestamento. Assento sem
divisões com altura de 15cm e profundidade máxima de 53,5cm
estofado com espuma soft 28 estruturado com persinta elástica
italiana; Encosto com curvatura anatômica com raio interno de
24cm de integrado com o apoio para o braço com largura de 9 cm
e altura traseira máxima em relação a parte superior do assento de
32 cm e frontal mínima de 32cm e estofado com espuma soft 20
estruturado com persinta elástica italiana; Assento e encosto
estruturados com persinta elástica italiana; Assento estofado com
espuma soft 28 e encosto com espuma soft 20; Forração em
tecido 100% poliéster; Pés em alumínio, fixados na estrutura
inferior do estofado através de parafusos e porca garra embutida.
Dimensões: Largura: 68cm Altura:77 cm Profundidade:63cm
Estrutura: Madeira de reflorestamento; Assento: Sem divisão /
Altura de 15cm / Profundidade de 53,5cm / Estofado em Soft 28
estruturado; Encosto: Sem divisão / Curvatura anatômica com raio
interno de 24cm / apoio para o braço integrado / profundidade do
encosto 9 cm / Altura traseira/ Dianteira máxima (em relação a
parte superior do assento): 32 cm / Estofado com espuma soft 20
estruturado; Forração: Tecido 100% poliéster; Pés: Alumínio
Injetado; GARANTIA 5 ANOS (DEFEITOS DE FÁBRICA).
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