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 1 UN SPOLU/SPL051 R$995,00 R$995,00Liquidificadorcomercialde8litrosBT01DESCRIÇÃO
• Liquidificador comercial com capacidade de 8 litros, dotado de sistema de monitoramento de abertura da tampa,
fabricado em conformidade à Norma Regulamentadora doMinistério do Trabalho NR12  Segurança no Trabalho em
MáquinaseEquipamentos.
• O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias INMETRO nº 371, de 29 de
dezembrode2009enº328,de8deagostode2011.
CONSTITUINTES
•CoporemovívelemaçoinoxAISI304,espessuramínimade0,8mm,comcapacidadede8litros.
•Encaixeparaocopo(partesuperiordogabinetedomotor)ebase(parteinferiordogabinetedomotor)emnyloncom
fibraouplásticodeengenharia,emcorclara.
•Alçasconstituídasemchapadobradaouperfil tubulardeaço inoxAISI304,comespessuradechapademínimade
1,20mm,isentasdebordasvivasoupartescortantes.
•TampadocopoemaçoinoxAISI304,espessuramínimade0,6mm,comdobrasestruturaisquepermitamalimpeza
interna,monitoradaporsensorindutivoquedesligueomotormediantesuaabertura.
•Visordatampa,removível,emplásticoinjetadoatóxico,transparente.
•GabinetedomotoremaçoinoxAISI304,espessurade0,6mm.
•Drenoposicionadonapartesuperiordogabinetedomotordemodoanãohaverentradadelíquidosnomotor.
•Sapatasantivibratóriasdematerialaderente.
•Facastriplas(trêslâminasduplas)emaçoinoxAISI304.
•Eixo,mancaldoeixo,eporcafixadoradasfacasemaçoinoxAISI304.
•Buchadoeixoembronzesinterizado.
•Arruelasemceleron.
•Aneldevedaçãodoeixoemborrachaatóxica.
•Interruptorliga/desligacomproteçãoimpermeável.
•Teclaparapulsar.
•Potênciamínimade1/2CV.
•Tensãodealimentação:127Voubivoltcomutável.
•Dimensionamentoerobustezdafiação,plugueeconectoreselétricoscompatíveiscomacorrentedeoperação.
•Cordãodealimentação(rabicho)com1200mmdecomprimento,certificadopeloINMETROconformePortarianº640e
emconformidadecomanormaNBRNM2874.
•PluguecertificadopeloINMETROconformePortarianº136eemconformidadecomanormaNBR14136.
•SeloINMETROnoequipamento.
FABRICAÇÃO
•Todososaparelhosdevemtrazerjuntoaorabichoavisodavoltagem(bivoltou127V).
•Assuperfíciesdosequipamentosemcontatocomalimentosdevemserlisaseestarisentasderugosidades,frestase
outras imperfeições que possam comprometer a higienização dos mesmos e serem fontes de contaminação dos
alimentos.
•Todasaspartesmetálicasdeverãoestarisentasderebarbas,ouarestascortantes.
MANUALDEINSTRUÇÕES
•Todoaparelhodeveseracompanhadodemanualdeinstruções,contendo:
Instruçõesdecomutaçãodevoltagem,quandohouver;
Instruçõesdeutilizaçãoeconservação;
 Orientações e procedimentos para higienização do equipamento (as orientações constantes do manual devem ser
aderentesàsorientaçõeseprocedimentosestabelecidosno“Laudodeadequaçãooperacionaldoequipamento"–vero
item“DocumentaçãoTécnica”);
RelaçãodeendereçosdeoficinasdeassistênciatécnicaautorizadanoEstadodeSãoPaulo;
Certificadodegarantiapreenchidocontendo:datadeemissãoeonúmerodaNotaFiscal.
Obs.1:Na impossibilidadedepreenchimentodocertificadodegarantiacomtodososdadossolicitadoséobrigatóriaa
apresentaçãodecópiadeNotaFiscaldevendaacompanhandocadacaixadoprodutodentrodeumenvelopecoladodo
ladoexternodaembalagem.
GARANTIA
•Umanocontradefeitosdefabricação.
Obs.:Adataparacálculodagarantiadevetercomobaseoúltimodiadaentregado lotecorrespondenteàordemde
fornecimento.
Liquidificadorcomercialde8litrosBT01DESCRIÇÃO
• Liquidificador comercial com capacidade de 8 litros, dotado de sistema de monitoramento de abertura da tampa,
fabricado em conformidade à Norma Regulamentadora doMinistério do Trabalho NR12  Segurança no Trabalho em
MáquinaseEquipamentos.
• O aparelho deve possuir Certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias INMETRO nº 371, de 29 de
dezembrode2009enº328,de8deagostode2011.
CONSTITUINTES
•CoporemovívelemaçoinoxAISI304,espessuramínimade0,8mm,comcapacidadede8litros.
•Encaixeparaocopo(partesuperiordogabinetedomotor)ebase(parteinferiordogabinetedomotor)emnyloncom
fibraouplásticodeengenharia,emcorclara.
•Alçasconstituídasemchapadobradaouperfil tubulardeaço inoxAISI304,comespessuradechapademínimade
1,20mm,isentasdebordasvivasoupartescortantes.
•TampadocopoemaçoinoxAISI304,espessuramínimade0,6mm,comdobrasestruturaisquepermitamalimpeza
interna,monitoradaporsensorindutivoquedesligueomotormediantesuaabertura.
•Visordatampa,removível,emplásticoinjetadoatóxico,transparente.
•GabinetedomotoremaçoinoxAISI304,espessurade0,6mm.
•Drenoposicionadonapartesuperiordogabinetedomotordemodoanãohaverentradadelíquidosnomotor.
•Sapatasantivibratóriasdematerialaderente.
•Facastriplas(trêslâminasduplas)emaçoinoxAISI304.
•Eixo,mancaldoeixo,eporcafixadoradasfacasemaçoinoxAISI304.
•Buchadoeixoembronzesinterizado.
•Arruelasemceleron.
•Aneldevedaçãodoeixoemborrachaatóxica.
•Interruptorliga/desligacomproteçãoimpermeável.
•Teclaparapulsar.
•Potênciamínimade1/2CV.
•Tensãodealimentação:127Voubivoltcomutável.
•Dimensionamentoerobustezdafiação,plugueeconectoreselétricoscompatíveiscomacorrentedeoperação.
•Cordãodealimentação(rabicho)com1200mmdecomprimento,certificadopeloINMETROconformePortarianº640e
emconformidadecomanormaNBRNM2874.
•PluguecertificadopeloINMETROconformePortarianº136eemconformidadecomanormaNBR14136.
•SeloINMETROnoequipamento.
FABRICAÇÃO
•Todososaparelhosdevemtrazerjuntoaorabichoavisodavoltagem(bivoltou127V).
•Assuperfíciesdosequipamentosemcontatocomalimentosdevemserlisaseestarisentasderugosidades,frestase
outras imperfeições que possam comprometer a higienização dos mesmos e serem fontes de contaminação dos
alimentos.
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 12 UN R$125,00 R$1.500,00Colchoneteparatrocador(C=1,00m)CT01DESCRIÇÃO
• Colchonete de espuma flexível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma NBR
135791:2011 Colchãoecolchonetedeespumaflexíveldepoliuretanoebases Parte1:Requisitosemétodosde
ensaioseNBR135792:2011ColchãoecolchonetedeespumaflexíveldepoliuretanoebasesParte2:Revestimento.
CONSTITUINTESEDIMENSÕES
• Espumade poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido emmaterial têxtil
plastificado,atóxico,nacorAZULREAL,impermeável,comcosturasimpleseacabamentoemcadarçoimpermeável.
•Dimensões:
Comprimento:100cm;
Largura:60cm;
Altura:5cm.
 Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +/ 1,5cm para largura e
comprimentoe0,5cm/+1,5cmparaaaltura.

RGCOLCHES/
CARDEALD20
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 155 UN R$195,00 R$30.225,00Colchonetepararepouso(C=1,85m)CT02DESCRIÇÃO
• Colchonete de espuma flexível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma NBR
135791:2011 Colchãoe colchonete deespuma flexível de poliuretano ebases Parte1:Requisitos emétodosde
ensaioseNBR135792:2011ColchãoecolchonetedeespumaflexíveldepoliuretanoebasesParte2:Revestimento.
CONSTITUINTESEDIMENSÕES
• Espumade poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido emmaterial têxtil
plastificado,atóxico,nacorAZULREAL,impermeável,comcosturasimpleseacabamentoemcadarçoimpermeável.
•Dimensões:
Comprimento:185cm;
Largura:65cm;
Altura:5cm.
 Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +/ 1,5cm para largura e
comprimentoe0,5cm/+1,5cmparaaaltura.
• Selo INMETRO de Identifi cação da Conformidade, costurado diretamente no corpo do colchonete. Será necessária
tambémaaposiçãodoselonaembalagem,quandoestanãofor
dematerialtransparente.
IDENTIFICAÇÃODOFORNECEDOR
• Etiqueta de Identificação do Fornecedor confeccionada emmaterial resistente à lavagem e indelével, costurada ao

RGCOLCHES/
CARDEALD20
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 8 UN LG/MS3052R R$890,00 R$7.120,00FornodeMicroondasFM01–DESCRIÇÃO
•Fornodemicroondas,deusodoméstico,volumenominalmínimode30litros.
•OfornodevepossuircertificaçãoINMETROconformePortarianº497,de28dedezembrode2011,Portarianº174,de
10deabrilde2012ePortarianº600,de09denovembrode2012.
•O aparelhodevepossuir, também, "EtiquetaNacional deConservaçãodeEnergia  ENCE", apresentando "Faixa de
ClassificaçãoNívelA".
CARACTERÍSTICAS
• Gabinete tipo monobloco em aço galvanizado revestido interno e externamente com pintura eletrostática a pó
(epóxi/poliéster) na corBRANCA, contendo aberturas laterais e/ousuperioresparaventilaçãodoaparelhoquandoem
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 2 UN BRASTEMP/BVG24 R$4.100,00 R$8.200,00Congeladorvertical"frostfree"(190a250litros)EFICIÊNCIAENERGÉTICA"A"FZ04–DESCRIÇÃO
•Congelador(freezer)vertical,linhabranca,capacidadedearmazenamentomínimade190litrosemáximade250litros.
•OcongeladordevepossuircertificaçãoINMETROconformePortarianº20,de01defevereirode2006ouPortarianº
577,de18denovembrode2015.
•O aparelhodevepossuir, também, "EtiquetaNacional deConservaçãodeEnergia  ENCE", apresentando "Faixa de
ClassificaçãoNívelA".
•OprodutodeveatenderàResoluçãoRDCnº20,de22demarçode2007ANVISA,esuasalterações.
CONSTITUINTES
•Gabineteeportasdotipomonobloco,emchapadeaçogalvanizadocomacabamentoempinturaeletrostática(empó),
poliésternacorbranca.
• A(s) porta(s) deve(m) ser revestida(s) internamente por painéis plásticos moldados com relevos para suporte das
prateleirasegavetasdeslizantes.
•Isolamentotérmicoemespumadepoliuretanoinjetadonogabineteena(s)porta(s).
•Gavetastransparenteseremovíveisemacrílico.
•Compartimentodecongelamentorápido.
•Formasparagelo.
•Gaxetasmagnéticasparavedaçãoherméticadaportacomogabinete.
•Batentesda(s)porta(s)dotadosdesistemadeantitranspirante.
•Dobradiçasmetálicas.
•Péscomrodízios.
•Sistemadecontroledetemperaturapormeiodetermostatoajustáveldigitalexterno.
•Sistemaderefrigeração"frostfree".
•CompressorcomgásrefrigeranteR600a,conformelegislação
vigente.
Ogásaserutilizadonoprocessoderefrigeraçãonãopoderáserprejudicialàcamadadeozônio,conformeprotocolo
deMontrealde1987;aoDecretoFederalnº99.280de07/06/90eàResoluçãoConamanº267de2000.
 O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP (“Global Warming Potential” – Potencial de Aquecimento
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 1 UN ELECTROLUX/LAC11 R$2.400,00 R$2.400,00LavadoradeRoupasEFICIÊNCIAENERGÉTICA"A"LR01DESCRIÇÃO
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 1 UN KOFISA/KRBR2P R$6.200,00 R$6.200,00Refrigerador/2portasRF03DESCRIÇÃO
•Refrigerador industrialverticalde2portas,monofásico127V,compressorde1/3hp,sistemadetransmissãotérmica
convectivadearforçadoatravésdeevaporadoresecondensadores,eeliminaçãoautomáticadaáguadedegelo(sistema
“frostfree”),dotadode4prateleirasajustáveis.Capacidadeútilmínimade540litros.
•OequipamentodevepossuircertificaçãoINMETRO,conformeestabelecidonasportariasnº371,de29dedezembrode
2009enº328,de08deagostode2011.
CONSTITUINTES
•Gabinete tipomonobloco revestido internaeexternamenteemaço inoxidávelAISI304,espessuramínimachapa22
(0,80mm),acabamentobrilhante.
•Isolamentodogabineteempoliuretanoinjetado,comespessuramínimade55mmedensidademínimade36kg/m3.
•Quatro (4) pésmetálicos fixados através deparafusos à estrutura, dotados deponteirasmaciças depoliamida6.0,
fixadasdemodoqueabasedoequipamentositueseaaproximadamente150mmdopiso.
• Portas revestidas interna e externamente em aço inoxidável AISI 304, espessura mínima chapa 22 (0,80mm),
acabamentobrilhante.
•Isolamentodaportadepoliuretanoinjetado,comespessuramínimade45mmedensidademínimade36kg/m3.
•Trincosedobradiçasemaçoinox.Trincoscomtravamentoautomático.
• Vedação hermética em todo o perímetro das portas através de gaxetamagnética sanfonada que deve amoldarse
perfeitamente
àsuperfíciedaáreaaservedada.
•Barreira térmicaemtodooperímetrodosbatentesdasportas paraevitaracondensação,constituídade resistência
elétricadebaixapotência,intercambiável.
•Controledetemperaturapormeiodetermostatoregulável,dotadodetermômetrodigital,composicionamentofrontal
defácilacesso.
•Refrigeraçãoportransmissãotérmicaconvectiva,dotadodecompressorherméticode1/3hp,monofásico127V,com
sistemadearforçadoedegeloautomático(sistema“frostfree”).
•Ogásaserutilizadonoprocessoderefrigeraçãonãopoderáserprejudicialàcamadadeozônio,conformeProtocolo
deMontreal de 1987;Decreto Federal nº 99.280de07/06/90;DecretoEstadual nº 41.629de10/03/97 eResolução
Conamanº267de2000.
•Ogásrefrigerantedeveaindapossuir,preferencialmente,baixoíndiceGWP("GlobalWarmingPotential"Potencialde
AquecimentoGlobal),conformeProtocolodeKyotode1997eDecretoFederalnº5.445de12/05/05.
•Quatro (4)prateleirasemgradedeaço inoxAISI304,comperfildeseçãocircularcomdiâmetrode1/4".Distância
máximade25mmentreosperfis.
•Asparedesinternasdogabinetedevemserdotadasdedispositivosemaçoinoxquepossibilitemoajustedealturadas
prateleirasacada70mm(+/10mm).
•Asprateleirasdevemtercapacidadeparaarmazenarrecipientes“Gastronorm”modelo1/1(530x325x65)mm.
•Pisodogabinete,revestidoemaçoinoxidávelAISI304,espessuramínimachapa22(0,80mm).
• Painel superior, espessura mínima chapa 22 (0,75mm), para proteção dos sistemas de refrigeração e elétrico do
equipamento.
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 1 UN VINIK/ST150 R$1.049,00 R$1.049,00SuportetipopedestalparatelevisoresLEDaté65"RK08DESCRIÇÃO
•SuportetipopedestalparaTVLED40a43",dotadodefuraçãopadrãoVESAde(100x100)mma(400x400)mm,de
aço carbono, com capacidade mínima de sustentação de 60 kg, sistema antifurto com cadeado e conjunto para
montagemefixação.
CONSTITUINTES
•Baseemchapa14(1,9mm)deaçocarbonolaminadaafriocomacabamentoempinturaeletrostáticabrilhantenacor
preta.Deveconterfurosparafixaçãonascolunasefuraçãoparainstalaçãodetravaaintifurto.
•2travessasdefixaçãocomregulagemdeangulaçãoconfeccionadasemchapa14(1,9mm)deaçocarbonolaminadaa
friocomacabamentoempinturaeletrostáticafosca,preta,dotadasdefurosparafixaçãopadrãoVESAde(100x100)a
(400x400)mmparafixaçãonopaineltraseirodotelevisor.
•Astravessasapósseremfixadasnoaparelhodevemserengatadasnabaseetravadasnaposiçãodesejadaatravésde
parafusos.Apósotravamentodaspartes,osuportenãodevepermitiramovimentaçãodoaparelho.
•Colunasdeapoiode formatocilíndricoemchapa14 (1,9mm)deaçocarbono laminadoafrio,comacabamentoem
pinturaeletrostáticafoscapreta.
• As colunas de apoio devem ser dotadas de sistema para regulagem de altura, com passagem interna para cabos,
fixadasàtravessadeancoragempormeiodeparafusos.
•Plataforma(bandeja)deapoioparanotebookemchapa14(1,9mm)deaçocarbonolaminadaafriocomacabamento
empinturaeletrostáticafosca,preta,comcapacidademínimadecargade15kg,regulagemdealturaeapoiodotipo03
(três)pontos.
•Travessadeancoragemdospésemchapa14(1,9mm)deaçocarbonolaminadaafriocomacabamentoempintura
eletrostáticafosca,preta.
• Pés em chapa 14 (1,9mm) de aço carbono laminada a frio com acabamento em pintura eletrostática fosca, preta,
dotadosderodíziosdeduplogirocomtrava,comcorpoemmaterialmetálicoe rodasempoliuretanotranslúcidocom
diâmetromínimode50mm.
•Dispositivoantifurtodeaçocarbono,dotadodefuroparacolocaçãodecadeadocomnomínimo35mm,paraimpedira
remoçãodotelevisorousuadesmontagem.
•Aplicartratamentoantiferruginosonaspartesmetálicasqueassegureresistênciaàcorrosão.
•Osuportedeveráseracompanhadodeconjuntodeparafusosparamontagem.econjuntodeparafusosparafixação
dastravessasdefixaçãonotelevisor.Oconjuntodeparafusosparafixaçãodastravessasnotelevisordevesercomposto
nomínimopor:
16parafusosdeaçocarbonozincados,roscamétrica,cabeçapanela,fendaPhillips,sendo4parafusosM4(Ø4mm)x
16mm,4parafusosM5(Ø5mm)x16mm,4parafusosM6(Ø6mm)x16mme4parafusosM8(Ø8mm)x16mm;
16arruelaslisas,zincadas,emchapa16(1,5mm),sendocada4decadatamanhocorrespondenteaosparafusos;
16arruelasdenylonsendocada4decadatamanhocorrespondenteaosparafusos.
Obs.1:Devemacompanharoprodutotodasasferramentasnecessáriasparaamontagemdosuportetipopedestal.
Obs.2:Deve ser assegurada a perfeita conexão entre todas aspartes, bem comoa ausênciade rebarbas,escórias e
partescortantes.
MANUALDEINSTRUÇÕES
•Todoequipamentodeveviracompanhadodo“MANUALDE
INSTRUÇÕES”,emportuguês,contendo:
Orientaçãopara instalaçãoe formadeusocorreto,explicitandoqueosconjuntosde fixaçãodevem sercompatíveis
comomodelodotelevisor;
Indicaçãodacargamáximapermitida;
Regulagem,manutençãoelimpeza;
Procedimentosparaacionamentodagarantiae/ouassistência
técnica.
GARANTIA
•01(um)anocontradefeitosdefabricação.
Obs.:AdataparacálculodagarantiadevetercomobaseadatadaNotaFiscaldefornecimento.
SuportetipopedestalparatelevisoresLEDaté65"RK08DESCRIÇÃO
•SuportetipopedestalparaTVLED40a43",dotadodefuraçãopadrãoVESAde(100x100)mma(400x400)mm,de
aço carbono, com capacidade mínima de sustentação de 60 kg, sistema antifurto com cadeado e conjunto para
montagemefixação.
CONSTITUINTES
•Baseemchapa14(1,9mm)deaçocarbonolaminadaafriocomacabamentoempinturaeletrostáticabrilhantenacor
preta.Deveconterfurosparafixaçãonascolunasefuraçãoparainstalaçãodetravaaintifurto.
•2travessasdefixaçãocomregulagemdeangulaçãoconfeccionadasemchapa14(1,9mm)deaçocarbonolaminadaa
friocomacabamentoempinturaeletrostáticafosca,preta,dotadasdefurosparafixaçãopadrãoVESAde(100x100)a
(400x400)mmparafixaçãonopaineltraseirodotelevisor.
•Astravessasapósseremfixadasnoaparelhodevemserengatadasnabaseetravadasnaposiçãodesejadaatravésde
parafusos.Apósotravamentodaspartes,osuportenãodevepermitiramovimentaçãodoaparelho.
•Colunasdeapoiode formatocilíndricoemchapa14 (1,9mm)deaçocarbono laminadoafrio,comacabamentoem
pinturaeletrostáticafoscapreta.
• As colunas de apoio devem ser dotadas de sistema para regulagem de altura, com passagem interna para cabos,
fixadasàtravessadeancoragempormeiodeparafusos.
•Plataforma(bandeja)deapoioparanotebookemchapa14(1,9mm)deaçocarbonolaminadaafriocomacabamento
empinturaeletrostáticafosca,preta,comcapacidademínimadecargade15kg,regulagemdealturaeapoiodotipo03
(três)pontos.
•Travessadeancoragemdospésemchapa14(1,9mm)deaçocarbonolaminadaafriocomacabamentoempintura
eletrostáticafosca,preta.
• Pés em chapa 14 (1,9mm) de aço carbono laminada a frio com acabamento em pintura eletrostática fosca, preta,
dotadosderodíziosdeduplogirocomtrava,comcorpoemmaterialmetálicoe rodasempoliuretanotranslúcidocom
diâmetromínimode50mm.
•Dispositivoantifurtodeaçocarbono,dotadodefuroparacolocaçãodecadeadocomnomínimo35mm,paraimpedira
remoçãodotelevisorousuadesmontagem.
•Aplicartratamentoantiferruginosonaspartesmetálicasqueassegureresistênciaàcorrosão.
•Osuportedeveráseracompanhadodeconjuntodeparafusosparamontagem.econjuntodeparafusosparafixação
dastravessasdefixaçãonotelevisor.Oconjuntodeparafusosparafixaçãodastravessasnotelevisordevesercomposto
nomínimopor:
16parafusosdeaçocarbonozincados,roscamétrica,cabeçapanela,fendaPhillips,sendo4parafusosM4(Ø4mm)x
16mm,4parafusosM5(Ø5mm)x16mm,4parafusosM6(Ø6mm)x16mme4parafusosM8(Ø8mm)x16mm;
16arruelaslisas,zincadas,emchapa16(1,5mm),sendocada4decadatamanhocorrespondenteaosparafusos;
16arruelasdenylonsendocada4decadatamanhocorrespondenteaosparafusos.
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 5 UN HERWEG/6632 R$70,00 R$350,00RelógioRP03DESCRIÇÃO
•Relógiodeparedecomfuncionamentoa“quartz”alimentado
porpilhaalcalina.
CARACTERÍSTICAS
•Relógiodeparede,diâmetromínimode35cm.
•Mostradorcomdiâmetromínimode25cm,brancoealgarismosarábicosnacorpreta.
•Caixaemplásticoinjetado,espessuramínimade1,5mm.
•Anelfrontaldeplásticocromado,liso,semtexturasouelementosdecorativos.
•Vidroprotetor.
•Ponteirosnacorpretacomindicaçãoparahoras,minutosesegundos.
•Ofundodomostradornãodeveapresentartexturasouelementosdedecoraçãoedeveserbranco.
•Ofundodomostradornãodeveapresentartexturasouelementosdedecoraçãoedeveserbranco.
IDENTIFICAÇÃO
•Identificaçãopermanentenasuperfíciedoprodutocontendo,
nomínimo,asseguintesinformações:
Nomedofabricante;
Designaçãodomodelo;
Númerodesérie;
Anodefabricação.
GARANTIA
•01(um)anocontradefeitosdefabricação.
Obs.:AdataparacálculodagarantiadevetercomobaseadatadaNotaFiscaldefornecimento.
EMBALAGEM
•Oprodutodeveráserentregueemembalagemoriginaldofabricante,lacradaecontendoseurespectivo"MANUALDE
INSTRUÇÕES".
RelógioRP03DESCRIÇÃO
•Relógiodeparedecomfuncionamentoa“quartz”alimentado
porpilhaalcalina.
CARACTERÍSTICAS
•Relógiodeparede,diâmetromínimode35cm.
•Mostradorcomdiâmetromínimode25cm,brancoealgarismosarábicosnacorpreta.
•Caixaemplásticoinjetado,espessuramínimade1,5mm.
•Anelfrontaldeplásticocromado,liso,semtexturasouelementosdecorativos.
•Vidroprotetor.
•Ponteirosnacorpretacomindicaçãoparahoras,minutosesegundos.
•Ofundodomostradornãodeveapresentartexturasouelementosdedecoraçãoedeveserbranco.
•Ofundodomostradornãodeveapresentartexturasouelementosdedecoraçãoedeveserbranco.
IDENTIFICAÇÃO
•Identificaçãopermanentenasuperfíciedoprodutocontendo,
nomínimo,asseguintesinformações:
Nomedofabricante;
Designaçãodomodelo;
Númerodesérie;
Anodefabricação.
GARANTIA
•01(um)anocontradefeitosdefabricação.
Obs.:AdataparacálculodagarantiadevetercomobaseadatadaNotaFiscaldefornecimento.
EMBALAGEM
•Oprodutodeveráserentregueemembalagemoriginaldofabricante,lacradaecontendoseurespectivo"MANUALDE
INSTRUÇÕES".
RelógioRP03DESCRIÇÃO
•Relógiodeparedecomfuncionamentoa“quartz”alimentado
porpilhaalcalina.
CARACTERÍSTICAS
•Relógiodeparede,diâmetromínimode35cm.
•Mostradorcomdiâmetromínimode25cm,brancoealgarismosarábicosnacorpreta.
•Caixaemplásticoinjetado,espessuramínimade1,5mm.
•Anelfrontaldeplásticocromado,liso,semtexturasouelementosdecorativos.
•Vidroprotetor.
•Ponteirosnacorpretacomindicaçãoparahoras,minutosesegundos.
•Ofundodomostradornãodeveapresentartexturasouelementosdedecoraçãoedeveserbranco.
•Ofundodomostradornãodeveapresentartexturasouelementosdedecoraçãoedeveserbranco.
IDENTIFICAÇÃO
•Identificaçãopermanentenasuperfíciedoprodutocontendo,
nomínimo,asseguintesinformações:
Nomedofabricante;
Designaçãodomodelo;
Númerodesérie;
Anodefabricação.
GARANTIA
•01(um)anocontradefeitosdefabricação.
Obs.:AdataparacálculodagarantiadevetercomobaseadatadaNotaFiscaldefornecimento.
EMBALAGEM
•Oprodutodeveráserentregueemembalagemoriginaldofabricante,lacradaecontendoseurespectivo"MANUALDE
INSTRUÇÕES".
RelógioRP03DESCRIÇÃO
•Relógiodeparedecomfuncionamentoa“quartz”alimentado
porpilhaalcalina.
CARACTERÍSTICAS
•Relógiodeparede,diâmetromínimode35cm.
•Mostradorcomdiâmetromínimode25cm,brancoealgarismosarábicosnacorpreta.
•Caixaemplásticoinjetado,espessuramínimade1,5mm.
•Anelfrontaldeplásticocromado,liso,semtexturasouelementosdecorativos.
•Vidroprotetor.
•Ponteirosnacorpretacomindicaçãoparahoras,minutosesegundos.
•Ofundodomostradornãodeveapresentartexturasouelementosdedecoraçãoedeveserbranco.
•Ofundodomostradornãodeveapresentartexturasouelementosdedecoraçãoedeveserbranco.
IDENTIFICAÇÃO
•Identificaçãopermanentenasuperfíciedoprodutocontendo,
nomínimo,asseguintesinformações:
Nomedofabricante;
Designaçãodomodelo;
Númerodesérie;
Anodefabricação.
GARANTIA
•01(um)anocontradefeitosdefabricação.
Obs.:AdataparacálculodagarantiadevetercomobaseadatadaNotaFiscaldefornecimento.
EMBALAGEM
•Oprodutodeveráserentregueemembalagemoriginaldofabricante,lacradaecontendoseurespectivo"MANUALDE
INSTRUÇÕES".
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 1 UN MIDEA/SM111 R$2.669,00 R$2.669,00SecadoradeRoupasSR01DESCRIÇÃO
•Secadoraderoupasautomáticadeusodomésticoparainstalaçãoempiso,comcapacidademínimade10kg.
•AsecadoradevepossuircertificaçãoINMETRO,conformeestabelecidonaPortarianº371,de29dedezembrode2009
enaPortarianº328,de08deagostode2011.
CARACTERÍSTICAS
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 2 UN MULTILASER/TL024 R$2.800,00 R$5.600,00TelevisorSmart43"TV09DESCRIÇÃO
•Televisorsmartemcores,tecnologiaLED,comtelaLCDde
43”, Ultra HD ou superior, widescreen, com comandos de sintonia, operações na parte externa, acompanhado de
controleremotoecabodealimentação.
•OaparelhodevepossuirCertificaçãoINMETROconformePortarianº563,de23dedezembrode2014ouPortarianº
89,de02demaiode2017.
• O aparelho deve possuir, também, "Etiqueta Nacional de Conservação de Energia"  ENCE, apresentando faixa de
classificaçãoenergética"A".
CARACTERÍSTICAS
•TecnologiaLEDcomtelaemLCDwidescreen(16:9).
•Sistemasmartcomwifiintegrado.Owifideveráseguiropadrãodecertificação802.11b/g/n.
•Resoluçãomínima:UltraHD(3840x2160píxels).
•RecepçãoereproduçãodesomEstéreo/Sap.
•Seleçãoautomáticadecanais.
•Conversordigitalintegrado.
•SistemaPALMeNTSC(automático).
•Funçõescomvisualizaçãonatela.
•Fontedealimentaçãobivolt:tensãodealimentaçãoentre110Ve127VAC50/60Hz(comutaçãoautomática).
•Plugueecordãodealimentação(rabicho)certificadospeloINMETRO,comindicaçãodetensãonocordãodoaparelho.
•Furaçãonaparteposteriordoaparelhoparafixaçãonaparede:padrãoVESAaté(400x400)mm.
•EtiquetaNacionaldeConservaçãodeEnergiaENCE,apresentandofaixadeclassificaçãoenergética"A".
•SelodecertificaçãoINMETRO.
•Otelevisordeveapresentar,nomínimo,asseguintesconexões:
EntradadeantenaspararecepçãodesinaldeTV.
Entradaparacaboderede(EthernetLAN)econexãoviaredesemfio(wifi).
1entradadeUSB.
2entradasHDMI.
Obs.: A entrada de USB citada deve permitir conexão multimídia e não deve ser destinada a uso exclusivo de
manutençãodoaparelho.
ACESSÓRIOS
•Controleremoto.
•Cabodeforçabivolt.
MANUALDEINSTRUÇÕES
• Todo aparelho deve vir acompanhado de "MANUAL DE INSTRUÇÕES" elaborado pelo fabricante, em português,
contendo:
Orientaçõesparainstalaçãoeformadeusocorretos;
Procedimentosparaconservaçãoelimpeza;
Procedimentosparaacionamentodagarantiaouassistênciatécnica.
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Item Quantidade UN Especificação Marca Valorunitário Valortotal

 11 UN R$1.720,00 R$18.920,00BerçoInfantilTipo1(comcolchão)BC01DESCRIÇÃO
Berçoinfantiltipo1,nãodobrável,comrodízios,ecertificadopeloINMETRO,deacordocomoestabelecidonaPortaria
nº53de01/02/2016,eaindaemconformidadecomasnormasABNTNBR158601:2016Móveis–Berçoseberços
dobráveis infantistipodomésticoParte1:RequisitosdeSegurança;eABNTNBR158602:2016–MóveisBerçose
berçosdobráveisinfantistipodomésticoParte2:Métodosdeensaio;
 Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano, certificado pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas
Portarias nº 79 de 03/02/2011, nº 387 de 03/09/2011 e nº 349 de 09/07/2015, e ainda em conformidade com as
normasABNTNBR135791:2011ColchãoecolchonetedeespumaflexíveldepoliuretanoebasesParte1:Requisitos
emétodosdeensaioseABNTNBR135792:2011
ColchãoecolchonetedeespumaflexíveldepoliuretanoebasesParte2:Revestimento.
CONSTITUINTESEDIMENSÕESBERÇO
•Estruturametálicaemformatode"U" invertidoparasustentaçãodascabeceirasedasgradeslaterais,confeccionada
emtubodeaçocarbono,secçãocircularde11/4",emchapa16(1,5mm),comcurvasnoscantossuperiores.
Barrashorizontaissuperiores,distantesdascabeceiras,demodoqueestasseconfiguremcomoalçasparaconduçãodo
berço.Raiodecurvaturadotubode100mm(+ou5mm)considerandooeixodotubo.
• Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16
(1,5mm).

ALFRS/FNDE/ORTHFLE
XD18BABYFLEX
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 10 UN R$233,00 R$2.330,00BanquetaparalaboratórioBQ02DESCRIÇÃO
•Banquetaindividual,empilhável,comassentoemmadeiracompensada,montadasobreestruturatubulardeaço,altura
580mm.
CONSTITUINTES
• Assento em compensado multilâminas, com espessura de 25mm e diâmetro de 300mm. Lâminas com espessura
máximade1,5mmcada,oriundasdereflorestamentooudeprocedência legal, isentasderachaduras,edeteriorização
porfungosouinsetos.
•Revestimentonasduasfacesdoassentoemlâminademadeirafaqueadade0,7mm,daespécieEucalyptusgrandis,
comacabamentoemselador,seguidodevernizpoliuretano.
•Bordosarredondados,comaplicaçãodeselador,seguidodevernizpoliuretano.
• Fixaçãodo assento à estruturapormeio deparafusos autoatarraxantes,3/16"x 1 1/2" cabeçaoval, fendaPhillips,
zincados.
•Estruturaemtubodeaçocarbonolaminadoafrio,comcostura,diâmetrode7/8",emchapa16(1,5mm).
• Sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de
encaixe.Dimensõese design conformeprojeto.Nosmoldesdassapatasdevesergravadoosímbolo internacionalde
reciclagem,apresentandoonúmeroidentificadordopolímero,eonomedaempresafabricantedocomponenteinjetado.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.OgraudeenferrujamentodeveserdeRi0eograudeempolamentodeveserde
d0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,espessuramínimade40micrometros,nacorCINZA.FABRICAÇÃO
•Parafabricaçãoéindispensávelseguirdetalhamentoseespecificaçõestécnicas.
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Deverãosereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbasearredondadososcantosagudos.
•Peçasinjetadasnãodevemapresentarrebarbas,falhasdeinjeçãooupartescortantes.
REFERÊNCIAS
•SapatascorCINZAreferênciaPANTONE(*)425C.
•PinturadoselementosmetálicoscorCINZAreferênciaRAL(**)7040.
(*) PANTONECOLORFORMULAGUIDECOATED(**)RAL RATIONELLEARBEITSGRUNDLAGENFÜRDIEPRAKTIKER
DESLACK
GARANTIA
•Doisanoscontradefeitosdefabricação.
Obs.:Adataparacálculodagarantiadevetercomobaseoúltimodiadaentregado lotecorrespondenteàordemde
fornecimento.
BanquetaparalaboratórioBQ02DESCRIÇÃO
•Banquetaindividual,empilhável,comassentoemmadeiracompensada,montadasobreestruturatubulardeaço,altura
580mm.
CONSTITUINTES
• Assento em compensado multilâminas, com espessura de 25mm e diâmetro de 300mm. Lâminas com espessura
máximade1,5mmcada,oriundasdereflorestamentooudeprocedência legal, isentasderachaduras,edeteriorização
porfungosouinsetos.
•Revestimentonasduasfacesdoassentoemlâminademadeirafaqueadade0,7mm,daespécieEucalyptusgrandis,
comacabamentoemselador,seguidodevernizpoliuretano.
•Bordosarredondados,comaplicaçãodeselador,seguidodevernizpoliuretano.
• Fixaçãodo assento à estruturapormeio deparafusos autoatarraxantes,3/16"x 1 1/2" cabeçaoval, fendaPhillips,
zincados.
•Estruturaemtubodeaçocarbonolaminadoafrio,comcostura,diâmetrode7/8",emchapa16(1,5mm).
• Sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de
encaixe.Dimensõese design conformeprojeto.Nosmoldesdassapatasdevesergravadoosímbolo internacionalde
reciclagem,apresentandoonúmeroidentificadordopolímero,eonomedaempresafabricantedocomponenteinjetado.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.OgraudeenferrujamentodeveserdeRi0eograudeempolamentodeveserde
d0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,espessuramínimade40micrometros,nacorCINZA.FABRICAÇÃO
•Parafabricaçãoéindispensávelseguirdetalhamentoseespecificaçõestécnicas.
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Deverãosereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbasearredondadososcantosagudos.
•Peçasinjetadasnãodevemapresentarrebarbas,falhasdeinjeçãooupartescortantes.
REFERÊNCIAS
•SapatascorCINZAreferênciaPANTONE(*)425C.
•PinturadoselementosmetálicoscorCINZAreferênciaRAL(**)7040.
(*) PANTONECOLORFORMULAGUIDECOATED(**)RAL RATIONELLEARBEITSGRUNDLAGENFÜRDIEPRAKTIKER
DESLACK
GARANTIA
•Doisanoscontradefeitosdefabricação.
Obs.:Adataparacálculodagarantiadevetercomobaseoúltimodiadaentregado lotecorrespondenteàordemde
fornecimento.
BanquetaparalaboratórioBQ02DESCRIÇÃO
•Banquetaindividual,empilhável,comassentoemmadeiracompensada,montadasobreestruturatubulardeaço,altura
580mm.
CONSTITUINTES
• Assento em compensado multilâminas, com espessura de 25mm e diâmetro de 300mm. Lâminas com espessura
máximade1,5mmcada,oriundasdereflorestamentooudeprocedência legal, isentasderachaduras,edeteriorização
porfungosouinsetos.
•Revestimentonasduasfacesdoassentoemlâminademadeirafaqueadade0,7mm,daespécieEucalyptusgrandis,
comacabamentoemselador,seguidodevernizpoliuretano.
•Bordosarredondados,comaplicaçãodeselador,seguidodevernizpoliuretano.
• Fixaçãodo assento à estruturapormeio deparafusos autoatarraxantes,3/16"x 1 1/2" cabeçaoval, fendaPhillips,
zincados.
•Estruturaemtubodeaçocarbonolaminadoafrio,comcostura,diâmetrode7/8",emchapa16(1,5mm).
• Sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de
encaixe.Dimensõese design conformeprojeto.Nosmoldesdassapatasdevesergravadoosímbolo internacionalde
reciclagem,apresentandoonúmeroidentificadordopolímero,eonomedaempresafabricantedocomponenteinjetado.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.OgraudeenferrujamentodeveserdeRi0eograudeempolamentodeveserde
d0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,espessuramínimade40micrometros,nacorCINZA.FABRICAÇÃO
•Parafabricaçãoéindispensávelseguirdetalhamentoseespecificaçõestécnicas.
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Deverãosereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbasearredondadososcantosagudos.
•Peçasinjetadasnãodevemapresentarrebarbas,falhasdeinjeçãooupartescortantes.
REFERÊNCIAS
•SapatascorCINZAreferênciaPANTONE(*)425C.
•PinturadoselementosmetálicoscorCINZAreferênciaRAL(**)7040.
(*) PANTONECOLORFORMULAGUIDECOATED(**)RAL RATIONELLEARBEITSGRUNDLAGENFÜRDIEPRAKTIKER
DESLACK
GARANTIA
•Doisanoscontradefeitosdefabricação.
Obs.:Adataparacálculodagarantiadevetercomobaseoúltimodiadaentregado lotecorrespondenteàordemde
fornecimento.

SUDESTEMÓVEIS
BANQUETABQ02
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 1 UN THERJCC2PCA01 R$2.083,00 R$2.083,00CarroauxiliarparacozinhaCA01DESCRIÇÃO
•Carrocom2planosdeapoio,totalmenteemaçoinoxidáveldotadoderodíziosealçaparatransporte,800mmalturax
500mmlargurax800mmprofundidade.
CONSTITUINTES
• Aço inoxidável austenítico AISI 304, acabamento nº 4 (padrão ASTM/A480M), lixado em uma única direção com
abrasivo#180,aplicadoaúmido,seguidodeumpassefinalcomcilindrosbrilhantes(skinpass).
Planosdeapoioemchapa18(1,25mm);
Montantesealçaemtubosecçãocircularde31,75mm(1.1/4”),chapa16(1,5mm).
• Rodízios inoxidáveis  roda de poliuretano com expansor “delta” em alumínio. Dois rodízios giratórios com freio
(traseiros)edoisrodíziosfixos(dianteiros).
FABRICAÇÃO
• Para fabricação é indispensável seguir detalhamentos e especificações técnicas e atender as recomendações das
normasespecíficasparacadamaterial.
• Peçasmetálicas deverão ser unidas entre si por meio de solda  compatível com aço inox 304, configurando uma
estruturaúnica.
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Eliminarrespingosevolumesdesolda,rebarbas,esmiralharjuntasearredondarcantosagudos.
•Osplanosdeapoiodeverãopossuirdobrasduplasemtodasasbordas:1ªdobra30mm2ªdobra10mm
COMPONENTESEINSUMOS
•Rodízios:giratóriocomfreioGHRIO414NPNCefixo–FHRI414NPNC, linharosqueada reforçadacomexpansivo
deltaalumínioRodNyl“RODCAR"ouequivalente.
GARANTIA
•Trêsanoscontradefeitosdefabricação.
CONTROLEDEQUALIDADE
•TodasasunidadesaseremfornecidasdevemterSeloIdentificadordeControledeQualidadedofabricante.
•Aaferiçãodoaço inox304deveser feitapormeiode imãcomum.Sendooaçocorreto,o imãnãodeveaderirao
objeto.
•SerãorejeitadospeloControledeQualidadenoRecebimentolotesqueapresentaremdesconformidadesoudefeitosde
fabricação.
CarroauxiliarparacozinhaCA01DESCRIÇÃO
•Carrocom2planosdeapoio,totalmenteemaçoinoxidáveldotadoderodíziosealçaparatransporte,800mmalturax
500mmlargurax800mmprofundidade.
CONSTITUINTES
• Aço inoxidável austenítico AISI 304, acabamento nº 4 (padrão ASTM/A480M), lixado em uma única direção com
abrasivo#180,aplicadoaúmido,seguidodeumpassefinalcomcilindrosbrilhantes(skinpass).
Planosdeapoioemchapa18(1,25mm);
Montantesealçaemtubosecçãocircularde31,75mm(1.1/4”),chapa16(1,5mm).
• Rodízios inoxidáveis  roda de poliuretano com expansor “delta” em alumínio. Dois rodízios giratórios com freio
(traseiros)edoisrodíziosfixos(dianteiros).
FABRICAÇÃO
• Para fabricação é indispensável seguir detalhamentos e especificações técnicas e atender as recomendações das
normasespecíficasparacadamaterial.
• Peçasmetálicas deverão ser unidas entre si por meio de solda  compatível com aço inox 304, configurando uma
estruturaúnica.
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Eliminarrespingosevolumesdesolda,rebarbas,esmiralharjuntasearredondarcantosagudos.
•Osplanosdeapoiodeverãopossuirdobrasduplasemtodasasbordas:1ªdobra30mm2ªdobra10mm
COMPONENTESEINSUMOS
•Rodízios:giratóriocomfreioGHRIO414NPNCefixo–FHRI414NPNC, linharosqueada reforçadacomexpansivo
deltaalumínioRodNyl“RODCAR"ouequivalente.
GARANTIA
•Trêsanoscontradefeitosdefabricação.
CONTROLEDEQUALIDADE
•TodasasunidadesaseremfornecidasdevemterSeloIdentificadordeControledeQualidadedofabricante.
•Aaferiçãodoaço inox304deveser feitapormeiode imãcomum.Sendooaçocorreto,o imãnãodeveaderirao
objeto.
•SerãorejeitadospeloControledeQualidadenoRecebimentolotesqueapresentaremdesconformidadesoudefeitosde
fabricação.
CarroauxiliarparacozinhaCA01DESCRIÇÃO
•Carrocom2planosdeapoio,totalmenteemaçoinoxidáveldotadoderodíziosealçaparatransporte,800mmalturax
500mmlargurax800mmprofundidade.
CONSTITUINTES
• Aço inoxidável austenítico AISI 304, acabamento nº 4 (padrão ASTM/A480M), lixado em uma única direção com
abrasivo#180,aplicadoaúmido,seguidodeumpassefinalcomcilindrosbrilhantes(skinpass).
Planosdeapoioemchapa18(1,25mm);
Montantesealçaemtubosecçãocircularde31,75mm(1.1/4”),chapa16(1,5mm).
• Rodízios inoxidáveis  roda de poliuretano com expansor “delta” em alumínio. Dois rodízios giratórios com freio
(traseiros)edoisrodíziosfixos(dianteiros).
FABRICAÇÃO
• Para fabricação é indispensável seguir detalhamentos e especificações técnicas e atender as recomendações das
normasespecíficasparacadamaterial.
• Peçasmetálicas deverão ser unidas entre si por meio de solda  compatível com aço inox 304, configurando uma
estruturaúnica.
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Eliminarrespingosevolumesdesolda,rebarbas,esmiralharjuntasearredondarcantosagudos.
•Osplanosdeapoiodeverãopossuirdobrasduplasemtodasasbordas:1ªdobra30mm2ªdobra10mm
COMPONENTESEINSUMOS
•Rodízios:giratóriocomfreioGHRIO414NPNCefixo–FHRI414NPNC, linharosqueada reforçadacomexpansivo
deltaalumínioRodNyl“RODCAR"ouequivalente.
GARANTIA
•Trêsanoscontradefeitosdefabricação.
CONTROLEDEQUALIDADE
•TodasasunidadesaseremfornecidasdevemterSeloIdentificadordeControledeQualidadedofabricante.
•Aaferiçãodoaço inox304deveser feitapormeiode imãcomum.Sendooaçocorreto,o imãnãodeveaderirao
objeto.
•SerãorejeitadospeloControledeQualidadenoRecebimentolotesqueapresentaremdesconformidadesoudefeitosde
fabricação.
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 12 UN R$350,00 R$4.200,00CadeiraaltaparaalimentaçãodecriançasCD11DESCRIÇÃO
• Cadeira alta para alimentação de crianças, dobrável, certificada pelo INMETRO, de acordo com o estabelecido nas
Portariasnº683de21/12/2012,nº51de01/02/2013,enº227de17/05/2016,eaindaemconformidadecomaABNT
NBR159911CadeirasaltasparacriançasParte1:Requisitosdesegurança,eABNTNBR159912Cadeirasaltaspara
criançasParte2:Métodosdeensaio.
CONSTITUINTESEDIMENSÕES
•Cadeiradobrável,comestruturatubulardeseçãocircularemaçocarbono.
•Assentoeencostoacolchoadoscomespumarevestidaemtecidonylonou lonavinílica laminadacomtecido,nacor
LARANJAnaspartesquefazemcontatocomousuário,enacorBRANCAnasdemaisáreas.
•Braçosoudispositivoparaproteçãolateral.
•Bandejaempolipropileno injetado(PP),nacorBRANCA, removívelouarticuladaebordasarredondadasnas laterais
pararetençãodelíquidos.
•Apoioparaospésempolipropilenoinjetado(PP),removívelouarticulado.
•Sapatasantiderrapantescompartesemcontatocomopisoemborrachadas.
• Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras
subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e
asseguraraestabilidadedacriança.
• Pintura dos elementosmetálicos em tinta empó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,espessuramínimade40micrometrosnacorCINZA.
•Dimensões:
·Altura:1050mm+/50mm;
·Largura:560mm+/50mm;
·Profundidade:680mm+/50mm;
Proteçãolateral:mínimode140mm,medidosdotopodaproteçãolateralàsuperfíciedoassento(mediçõesrealizadas
conformeitem6.12daNBR159912);
Alturadoencosto:mínimade450mm,medidosnaposiçãovertical(mediçõesrealizadasconformeitem6.9.2daNBR
159912);
Bordafrontaldoassento:raiomínimode5mm.
·Suportaaté15kg;
SELOINMETRODEIDENTIFICAÇÃODACONFORMIDADE
•OSeloINMETROdeIdentificaçãodaConformidade,contendonúmerodoregistroativodoobjeto,deveseraplicado
nopróprioprodutoenasuaembalagem,deformaclara,indelével,nãovioláveleemlocalvisível,emconformidadecom
oAnexoAdaPortariaINMETROnº51.
FABRICAÇÃO
•OsmateriaisesuperfíciesdaspartesacessíveisdevematenderaosrequisitosdaNBR3003.
• Bordas expostas e partes salientes devem ser arredondadas ou chanfradas e isentas de rebarbas e arestas vivas,
conformeNBR3001.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.OgraudeenferrujamentodeveserdeRi0eograudeempolamentodeveserde
d0/t0.
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.Todososencontrosdetubosdevemrecebersoldaemtodooperímetrodaunião.
•Todasasextremidadesdeperfistubularesdevemsertamponadas.
REFERÊNCIAS
•TecidopararevestimentodeassentoeencostocorLARANJAreferênciaPANTONE(*)151U.
•PinturadoselementosmetálicoscorCINZA–referênciaRAL(**)7040.
(*)PANTONECOLORFORMULAGUIDECOATED
(**)RALRATIONELLEARBEITSGRUNDLAGENFÜRDIEPRAKTIKERDESLACK
MANUALDEINSTRUÇÕES
•Acadeiradeveráviracompanhadado“MANUALDEINSTRUÇÕES”,emportuguês,deacordocomoestabelecidopela
PortariaINMETROnº683,de21dedezembrode2012.
•Deveaindaconstarnomanualasseguintesinformações:

GALZERANO
STANDARTII
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 4 CJ ACHEIMÓVEISCJP01 R$730,00 R$2.920,00ConjuntoparaprofessorCJP01FDEDESCRIÇÃO
•Conjuntodoprofessorcompostode1(uma)mesae1(uma)cadeira.
•MesaindividualcomtampoemMDPouMDF,revestidonafacesuperioremlaminadomelamínicoenafaceinferiorem
chapa de balanceamento, painel forntal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP,
montado
sobreestruturatubulardeaço.
•Cadeiraindividualempilhávelcomassentoeencostoempolipropilenoinjetadoouemcompensadoanatômicomoldado,
montadossobreestruturatubulardeaço.
CONSTITUINTESMESA
• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminadomelamínico de alta
pressão,0,8mmdeespessura,acabamentotexturizado,nacorCINZA,cantosarredondados.
Revestimentonafaceinferioremchapadebalanceamento(contraplacafenólica)de0,6mm.Aplicaçãodeporcasgarra
comroscamétricaM6ecomprimento10mm.
.Dimensõesacabadas760mm(altura)x1200mm(largura)x650mm(profundidade)x19,4mm(espessura),admitindo
setolerânciadeaté+/2mmparaaltura,larguraeprofundidadee+/1mmparaespessura.
•PainelfrontalemMDPouMDF,comespessurade18mm,revestidonasduasfacesemlaminadomelamínicodebaixa
pressão–BP,acabamentofrost,nacorCINZA.
Dimensõesacabadasde1117mm(largura)x250mm(altura)x18mm(espessura)admitindosetolerânciasde+/2mm
paralarguraealturae+/0,6mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA,coladacomadesivo"HotMelting".
Resistênciaaoarrancamentomínimade70N(verfabricação).
Dimensõesnominaisde22mm(largura)x3mm(espessura),comtolerânciade+/0,5mmparaespessura.
Centralizarpontodeinícioetérminodeaplicaçãodafitadebordonopontocentraledoladoopostoàbordadecontato
comousuário.Opontodeencontrodafitadebordonãodeveapresentarespaçosoudeslocamentosquefacilitemseu
arrancamento.
•Estruturacompostade:
Montantesverticaisconfeccionadosemtubodeaçocarbonolaminadoafrio,comcostura,secçãooblongade29mmx
58mm,emchapa16(1,5mm);
Travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semioblongade
25mmx60mm,emchapa16(1,5mm);
Travessasuperiorconfeccionadaemtubodeaçocarbono laminadoa frio,comcostura,curvadoemformatode"C",
comsecçãocircular,diâmetrode31,75mm(11/4”),emchapa16(1,5mm);
Pésconfeccionadosemtubodeaçocarbonolaminadoafrio,comcostura,secçãocircular,diâmetrode38mm(11/2”),
emchapa16(1,5mm).
•Fixaçãodotampoàestruturaatravésde:
06porcasgarraroscamétricaM6(diâmetrode6mm);
06parafusosroscamétricaM6(diâmetrode6mm),
comprimento47mm(comtolerânciade+/2mm),cabeçapanela,fendaPhillips.
•Fixaçãodopainelàestruturaatravésdeparafusosautoatarraxantes3/16”x5/8”,zincados.
•Aletasde fixaçãodopainel confeccionadasemchapadeaçocarbonoemchapa14 (1,9mm),estampadasconforme
projeto.
•Fixaçãodassapatas (frontal eposterior)aospésatravésde rebitesde“repuxo”,diâmetrode4,8mm,comprimento
12mm.
•Ponteirasesapatasempolipropilenocopolímerovirgem,isentodecargasminerais,injetadasnacorCINZA,fixadasà
estrutura através de encaixe. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de
reciclagem, apresentando o número identi?cador do polímero, a identi?cação do “modelo FDEFNDE” (conforme
indicaçõesnosprojetos),eonomedaempresafabricantedocomponenteinjetado.Nessesmoldestambémdevemser
inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de
fabricação.
Obs.1:Onomedofabricantedocomponentedeveserobrigatoriamentegrafadoporextenso,acompanhadoounãode
suapróprialogomarca.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.OgraudeenferrujamentodeveserdeRi0eograudeempolamentodeveserde
d0/t0.
• Pintura dos elementosmetálicos em tinta empó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,espessuramínimade40micrometrosnacorCINZA.
CONSTITUINTESCADEIRA
•Assentoeencostoempolipropilenocopolímerovirgem,isentodecargasminerais,injetados,nacorCINZA
·Larguradoassento:400mm;Profundidadedoassento:430mm;Espessuradoassento:9,7mma12mm;Largurado
encosto:396mm;Alturadoencosto:198mm;Espessuradoencosto:9,6mma12,1mm;Alturadoassentoaochão:
460mm;Tolerância:até+2mmpara largura eprofundidade,+/ 1mmparaespessura e+/10mmparaalturado
assentoaochão.
. Nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o
número identi?cador do polímero, a identi?cação do “modelo FDEFNDE”, e o nome da empresa fabricante do
componente injetado.Nessesmoldes tambémdevemser inseridosdatadoresduploscommiologiratóriode16mmde
diâmetro(tipoinsert),indicandomêseanodefabricação.
Obs.1:Onomedofabricantedocomponentedeveserobrigatoriamentegrafadoporextenso,acompanhadoounãode
suapróprialogomarca.
• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente,
contendonomínimosetelâminasinternas,comespessuramáximade1,5mmcada,oriundasdereflorestamentooude
procedêncialegal,isentasderachaduras,edeterioraçãoporfungosouinsetos.Dimensõesedesignconformeprojeto.
•Quandofabricadoemcompensado,oassentodevereceberrevestimentonafacesuperiordelaminadomelamínicode
alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em
lâminademadeirafaqueadade0,7mm,daespécieEucalyptusgrandis,comacabamentoemselador,seguidodeverniz
poliuretano,inclusivenosbordos.Espessuraacabadadoassentomínimade9,7mmemáximade12mm.Oassentoem
compensadomoldadodevetrazergravadodeformaindelével,pormeiodecarimboougravaçãoafogosobacamadade
verniz,na face inferior, datadorde lotes indicandomêseanode fabricação,a identificaçãodomodelo,eonomedo
fabricante do componente. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por
extenso,acompanhadoounãodesuapróprialogomarca.
•Quandofabricadoemcompensado,oencostodevereceberrevestimentonasduasfacesde laminadomelamínicode
altapressão,0,6a0,8mmdeespessura,acabamentotexturizado,nacorCINZA.Bordoscomacabamentoemselador
seguidodevernizpoliuretano.Espessuraacabadadoencostomínimade9,6mmemáximade12,1mm.Oencostoem
compensadomoldadodevetrazergravadodeformaindelével,pormeiodecarimboougravaçãoafogosobacamadade
verniz,notopoinferior,onomedofabricantedocomponente.
Obs.3:Onomedofabricantedocomponentedeveserobrigatoriamentegrafadoporextenso,acompanhadoounãode
suapróprialogomarca.
•Estruturaemtubodeaçocarbonolaminadoafrio,comcostura,diâmetrode20,7mm,emchapa14(1,9mm).
•Fixaçãodoassentoeencostoinjetadosàestruturaatravésderebitesde“repuxo”,diâmetrode4,8mm,comprimento
12mm.
•Fixaçãodoassentoemcompensadomoldadoàestrutura
atravésderebitesde“repuxo”,diâmetrode4,8mm,comprimento19mm.
• Fixação do encosto em compensado à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento
22mm.
•Sapatas/ponteirasempolipropilenocopolímerovirgem,isentodecargasminerais,injetadasnacorCINZA,?xadasà
estruturaatravésdeencaixeepinoexpansor.Nomoldedasapata/ponteiradevesergravadoosímbolointernacionalde
reciclagem, apresentando o número identi?cador do polímero, a identi?cação do “modelo FDEFNDE”, e o nome da
empresafabricantedocomponenteinjetado.Nessemoldetambémdeveserinseridodatadorduplocommiologiratório
de5ou6mmdediâmetro(tipoinsert),indicandomêseanodefabricação.
Obs.4:Onomedofabricantedocomponentedeveserobrigatoriamentegrafadoporextenso,acompanhadoounãode
suapróprialogomarca.
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 R$30.453,00

Item Quantidade UN Especificação Marca Valorunitário Valortotal

 5 UN R$660,00 R$3.300,00ArmáriobaixodemadeiraAR10DESCRIÇÃO
Armáriobaixocom2portase1prateleira,com753mmalturax1047mmlargurax455mmprofundidade.
CONSTITUINTES
•Corpocompostopor:
 Peças laterais, inferior e prateleira em MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado
melamínicodebaixapressão–BP,acabamentotexturizado,nacorCINZA.Dimensõesacabadasconformeprojeto;
PeçaposterioremMDP,espessurade15mm,revestidaemambasasfacesdelaminadomelamínicodebaixapressão–
BP,acabamentotexturizado,nacorCINZA.
Dimensõesacabadasconformeprojeto;
TampoemMDP,espessurade18mm.Facesuperiorrevestidaemlaminadomelamínicodealtapressãopósformável
de0,6mmdeespessura,comraiodecurvaturade10mm,acabamentotexturizado,nacorCINZA.
Faceinferiorrevestidacomlaminadomelamínicodebaixapressão–BP,acabamentotexturizado,nacorCINZA.
BordosencabeçadoscomfitadebordoemPVC(cloretodepolivinila)com“primer”,acabamentotexturizadonascores
CINZAeVERMELHA,coladoscomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde22mm(largura)x3mm(espessura),
para partesexpostasaocontatocomousuário.Dimensõesnominaisde22mm(largura) x0,45mm(espessura),para
partesondenãohaveráocontatocomousuário.
•PortasemMDP,espessurade18mm, revestidoemambasas facesde laminadomelamínicodebaixapressão–BP,
acabamentotexturizado,nacorCINZA.
Dimensõesacabadasconformeprojeto.
Bordos encabeçados comfita debordo emPVC(cloretodepolivinila) com“primer”, acabamento texturizadonacor
CINZA,coladoscomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde22mm(largura)x3mm(espessura).
• Base em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20mm x 40mm, em chapa 16
(1,52mm),soldadaepréfurada.Osencontrosdetubosdevemrecebersoldaemtodooperímetrodaunião.Asuperfície
dabasequeficaráemcontatocomomóveldeveserplanificadaapósaaplicaçãodasolda.Acabamentoempinturaem
tinta em pó híbrica Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros,nacorCINZA.
•Frontãoemchapadeaçocarbono16(espessura1,52mm)dobradaepréfurada.Acabamentoempinturaemtintaem
póhíbricaEpóxi/Poliéster,eletrostática,brilhante,polimerizadaemestufa,espessuramínimade40micrometros,nacor
CINZA.
•Aplicartratamentoantiferruginosonabasemetálicaenofrontão,queassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo240horas(conformeNBR8094).OgraudecorrosãonãodevesermaiorqueRi1(conforme
ISO46283).
•Sapatasniveladorasemmetal,combasedepolipropileno injetado,rosca3/8”.Fixaçãoporchapadeaço(espessura
1,5mm)comrebitedealumínio.
•Dobradiçasparamontagemembutidaemaçoniquelado,comdiâmetrodocanecode35mm,ângulodeaberturaentre
95grause110grausemoladefechamentoautomático.
•Calçosesobrecalçosparadobradiçasdeacordocomsistemautilizadopelofabricante.
•Sistemadefechamentocompostopor:
Fechaduradeembutirparaarmáriosemzamaccomacabamentocromado,comduaschavesdobráveis;
Fechodesobreporautomáticoemzamaccomacabamentocromado.
•Fixações:
Fixaçãodaspeçasquecompõeocorpodoarmáriocomdispositivosparaconexãodefinitiva,compostoporbuchacom
sistemadetravamentoeparafusocomroscaparamadeira;
Fixaçãodaprateleiracomsuporteparaprateleiraemzamac;
FixaçãodabasemetálicaaocorpodoarmárioatravésdeparafusosroscamáquinamétricaM6x30mmcabeçaredonda
ebuchasemzamakautoatarraxantes,comroscamáquinamétricaM6x14mm;
Fixaçãodedobradiçasecalçoscomparafusosemaçoniqueladoautoatarraxantesparamadeiraaglomerada,de3,5mm
x13mm,cabeçachata,fendaPhillipsouPozidriv;
Fixaçãodofrontãocomparafusosautoatarraxantesparamadeiraaglomerada,de3,5mmx16mm,cabeçaflangeada,
fendaPhillipsouPozidriv;
Fixaçãoda fechaduracomparafusosautoatarraxantesparamadeira aglomerada, de 3,5mmx16mm, cabeçachata,
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 4 UN R$315,00 R$1.260,00CadeirafixaCD03DESCRIÇÃO
•Cadeirafixaestofada,empilhável,sembraços,montadasobrearmaçãotubulardeaço.
CONSTITUINTES
• Assento e encosto em compensado anatômicomoldado a quente, contendo nomínimo sete lâminas internas, com
espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e
deterioraçãoporfungosouinsetos.
•Dimensõesconformeoprojeto.
•Assento(espessuramínimade40mm)eencosto(espessuramínimade30mm)emespumadepoliuretanoexpandido,
coladaàmadeiraerevestidacomtecido.
•AfaceinferiordoassentodeveserrevestidadeforraçãodeTNT(tecidonãotecido)degramatura120g/m².
• A face posterior do encosto deve receber uma camada de espuma laminada acoplada de 7mm e revestimento do
mesmotecido.
•Espuma:
Resistênciaaorasgamento(NBR8516):»150N/mmínima;
Forçadeindentaçãoa25%(NBR9176):»150250N;
Forçadeindentaçãoa65%(NBR9176):»400600N;
Fatordeconforto(NBR9176):»1,5mínimo;
Fadigadinâmicaespessura(NBR9177):»10%máximo;
Flamabilidade(NBR9178):»Autoextinguível;
IsentadegasesCFC(naproduçãodaespuma).
•Tecido:
Composição:100%Poliéster;
Desenho/ligamento:Crepe;
Pesomínimo:270g/m²;
Resistênciaàabrasão:Pilling0(zero)Padrão5;
Solidezdacoràfricção:classe5;
Solidezdacoràluz:classe5;
Tratamentos:proteçãocomprodutoimpermeabilizante"SCOTCHGARD"ou“TEFLON”;
Cor:PRETA.
•TodasasbordasdoassentoeencostodevemreceberperfildeproteçãoemPVC,L=15mm,corCINZA.
• Fixar assento e encosto à estrutura por meio de oito parafusos autoatarraxantes 3/16” x l l/4”, zincados, cabeça
ovalada.
•Estrutura:
Tubodeaçocomcostura,secçãocircularde22,3mm(7/8”),chapa16(1,5mm);
PinturaemtintaempóhíbridaEpóxi/Poliéster,eletrostática,brilhante,polimerizadaemestufa,espessuramínimade
50micrometros,nacorCINZA.
• Ponteiras e sapatas empolipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na corCINZA, fixadas à estrutura
através de encaixe. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes das sapatas deve ser gravado o símbolo
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o nome da empresa fabricante do
componenteinjetado.
FABRICAÇÃO
•Parafabricaçãoéindispensávelseguirespecificaçõestécnicas
eatenderasrecomendaçõesdasnormasespecíficasparacadamaterial.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Devemsereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbas,esmiralhadasjuntassoldadasearredondadosos
cantosagudos.
•Peçasinjetadasnãodevemapresentarrebarbas,falhasdeinjeçãooupartescortantes,devendoserutilizadosmateriais
purosepigmentosatóxicos.
REFERÊNCIAS
•Tecido100%Poliéster,desenho/ligamentocrepe–corPRETA"LadyRevestimentosEspeciais"ouequivalente.
•Ponteiras,sapataseperfildeproteçãoemPVCcorCINZAreferênciaPANTONE(*)425C.
•PinturadoselementosmetálicoscorCINZA–referênciaRAL(**)7040.
(*)PANTONECOLORFORMULAGUIDECOATED(**)RAL RATIONELLEARBEITSGRUNDLAGENFÜRDIEPRAKTIKER
DESLACK
MANUALDEUSOECONSERVAÇÃO
•FornecerumManualdofabricante,emportuguês,contendo:
Códigoedescriçãodoproduto;
Orientaçõeseformadeusocorretos;
Recomendaçõesdesegurança;
Procedimentosparaconservaçãoelimpeza;
Procedimentosparaacionamentodagarantiaouassistênciatécnica.
GARANTIA
•Doisanoscontradefeitosdefabricação,oxidaçãodaspartesmetálicas,degradaçãodotecidoedesgastedeponteiras
esapatas.
Obs.:Adataparacálculodagarantiadevetercomobaseoúltimodiadaentregado lotecorrespondenteàordemde
fornecimento.
CadeirafixaCD03DESCRIÇÃO
•Cadeirafixaestofada,empilhável,sembraços,montadasobrearmaçãotubulardeaço.
CONSTITUINTES
• Assento e encosto em compensado anatômicomoldado a quente, contendo nomínimo sete lâminas internas, com
espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e
deterioraçãoporfungosouinsetos.
•Dimensõesconformeoprojeto.
•Assento(espessuramínimade40mm)eencosto(espessuramínimade30mm)emespumadepoliuretanoexpandido,
coladaàmadeiraerevestidacomtecido.
•AfaceinferiordoassentodeveserrevestidadeforraçãodeTNT(tecidonãotecido)degramatura120g/m².
• A face posterior do encosto deve receber uma camada de espuma laminada acoplada de 7mm e revestimento do
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 4 UN R$635,00 R$2.540,00

 1 UN R$725,00 R$725,00

CadeiragiratóriasembraçosCD04DESCRIÇÃO
• Cadeira giratória estofada, sem apoiabraços, com rodízios, dotada de mecanismo de regulagem do assento e do
encosto.
Dimensões mínimas do assento e encosto conforme discriminações abaixo. Demais características dimensionais,
requisitosdesegurança,usabilidade,estabilidade,resistênciaedurabilidade,conformeABNTNBR13962:2006–Móveis
paraescritórioCadeirasRequisitosemétodosdeensaio.
CONSTITUINTES
• Assento e encosto em compensado anatômicomoldado a quente, contendo nomínimo sete lâminas internas, com
espessuramáximade1,5mmcada,oriundasdereflorestamento
oudeprocedêncialegal,isentasderachaduras,edeterioraçãoporfungosouinsetos.
•Dimensões:
Assento:420mm(larguramínima)x390mm(profundidademínima);
Encosto:380mm(larguramínima)x290mm(extensãoverticalmínima);
 Demais dimensões devem estar de acordo com a ABNT NBR 13962  Tabela 2  Dimensões da cadeira giratória
CadeiragiratóriacombraçosCD06DESCRIÇÃO
•Cadeiragiratóriaestofada,comapoiabraçosreguláveiserodízios,dotadademecanismoamortecedorereguladordo
assentoedoencosto.Dimensõesmínimasdoassentoeencostoconformediscriminaçõesabaixo.Demaiscaracterísticas
dimensionais, requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme ABNT NBR
13962:2006MóveisparaescritórioCadeirasRequisitose
métodosdeensaio.
CONSTITUINTES
•Dimensões:
Larguradoassento:mínimade460mm;
Profundidadedasuperfíciedoassento:mínimade460mm;
Larguradoencosto:mínimade400mm;
Extensãoverticaldoencosto:mínimade350mm;
Apoiabraços:70mm(larguramínima)x200mm(comprimentomínimo);
DemaisdimensõesdevemestardeacordocomaNBR13962Tabela2Dimensõesdacadeiragiratóriaoperacional.
• Suportes do assento e do encosto injetados em polipropileno, com porcas integradas ao componentes injetado.
Alternativamenteosuportedoassentopoderáseremcompensadoanatômicomoldadoaquente,contendonomínimo
sete lâminas internas,oriundasde reflorestamentooudeprocedência legal, isentasde rachaduras,edeterioraçãopor
fungosouinsetos.
•Assentoeencostoestofadoscomespumadepoliuretanoexpandido,revestidoscomtecido.
•Característicasdaespuma:
Resistênciaaorasgamento(NBR8516):»150N/mmínima;
Forçadeindentaçãoa25%(NBR9176):»150250N;
Forçadeindentaçãoa65%(NBR9176):»400600N;
Fatordeconforto(NBR9176):»1,5mínimo;
Fadigadinâmicaespessura(NBR9177):»10%máximo;
Flamabilidade(NBR9178):»Autoextinguível;
IsentadegasesCFC(naproduçãodaespuma).
•Característicasdotecido:
Composição:100%Poliéster;
Desenho/ligamento:Crepe;
Pesomínimo:270g/m2;
Resistênciaàabrasão:Pilling0(zero)Padrão5;
Solidezdacoràfricção:classe5;
Solidezdacoràluz:classe5;
Tratamentos:proteçãocomprodutoimpermeabilizante"SCOTCHGARD"ou“TEFLON”;
Cor:PRETA.
•Afaceinferiordoassentoeafaceposteriordoencostodevem
recebercapasdeproteçãoempolipropilenocopolímeroinjetadosnacorPRETA.
•Fixaçãoàestruturapormeiodeporcassobreinjetadasouporcasdecravarnabasedoassentoouencosto.
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 12 UN FORTEROCHA/CD08 R$300,00 R$3.600,00Cadeiradeusomúltiplo(AZUL)CD08DESCRIÇÃO
•Cadeira individualempilhávelcomassentoeencostoempolipropileno injetado,montadossobreestruturatubularde
aço.
DIMENSÕESETOLERÂNCIAS
·Larguradoassento:484mm+/50mm;
·Profundidadedoassento:432mm+/10mm;
·Alturadoassento:460mm+/10mm;
·Larguradoencosto:431mm+/10mm;
·Extensãoverticaldoencosto:251mm+/10mm;
CONSTITUINTES
•Assentoeencostoempolipropilenocopolímerovirgem, isentodecargasminerais, injetados,nacor.Nosmoldesdo
assentoedoencostodevesergravadoosímbolo internacionaldereciclagem,apresentandoonúmero identificadordo
polímero,datadordelotesindicandomêseanodefabricação,aidentificaçãodomodelo(conformeindicadonoprojeto),
eonomedaempresafabricantedocomponenteinjetado.
Obs.1:Onomedofabricantedocomponentedeveserobrigatoriamentegrafadoporextenso,acompanhadoounãode
suapróprialogomarca.
•Estruturaemtubodeaçocarbonolaminadoafrio,comcostura,diâmetrode20,7mm,emchapa14(1,9mm).
•Fixaçãodoassentoeencostoinjetadosàestruturaatravésderebitesde“repuxo”,diâmetrode4,8mm,comprimento
12mm.
•Sapatasempolipropilenocopolímerovirgem,isentodecargas
minerais,injetadasnacorAZUL,fixadasàestruturaatravésdeencaixeepinoexpansor.Nosmoldesdassapatasdeve
sergravadoosímbolointernacionaldereciclagem,apresentandoonúmeroidentificadordopolímero,aidentificaçãodo
modelo,eonomedaempresafabricantedocomponenteinjetado.
Obs.2:Onomedofabricantedocomponentedeveserobrigatoriamentegrafadoporextenso,acompanhadoounãode
suapróprialogomarca.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.OgraudeenferrujamentodeveserdeRi0eograudeempolamentodeveserde
d0/t0.
• Pintura dos elementosmetálicos em tinta empó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,espessuramínima40micrometros,nacorCINZA.
FABRICAÇÃO
•Parafabricaçãoéindispensávelseguirasespecificaçõestécnicaseatenderasrecomendaçõesdasnormasespecíficas
paracadamaterial.
•Aplicaçãodetexturaseacabamentosemcomponentesinjetadosconformedetalhamentoconstantenosprojetos.
Estasdeverãoapresentarprofundidademáximade45micrometros.
•Peçasinjetadasnãodevemapresentarrebarbas,falhasdeinjeçãooupartescortantes.
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Todososencontrosdetubosdevemrecebersoldaemtodooperímetrodaunião.
•Devemsereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbas,esmiralhadasjuntassoldadasearredondadosos
cantosagudos.
REFERÊNCIAS
•Componentesinjetados(assento,encostoesapatas),corAZUL–referênciaPANTONE(*)320C;
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 2 CJ R$910,00 R$1.820,00Conjuntousomúltiplo(01mesa/04cadeiras)CJU03DESCRIÇÃO
•Conjuntodeusomúltiplocompostode1(uma)mesae4(quatro)cadeiras.
•MesacomtampoemMDP,revestidodelaminadomelamínico,montadosobreestruturatubulardeaço.
•Cadeiraempilhávelcomassentoeencostoempolipropilenoinjetado,montadossobreestruturatubulardeaço.
CONSTITUINTESMESA
•TampoemMDP,comespessurade25mm,revestidonafacesuperioremlaminadomelamínicodealtapressão,0,8mm
deespessura,acabamentotexturizado,nacorCINZA.Revestimentonaface inferioremlaminadomelamínicodebaixa
pressãoBP,nacorBRANCA.Furaçãoecolocaçãodebuchasemzamac,autoatarraxantes,roscainterna1/4”,13mmde
comprimento,conformeprojetoedetalhamento.
•Dimensõesacabadas755mm(altura)x1200mm(largura)x600mm(profundidade)x25,8mm(espessura),admitindo
setolerânciadeaté+/2mmparalarguraeprofundidadee+/1mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno)ouPE(polietileno),com"primer"nafacedecolagem,acabamentodesuperfícietexturizado,nacorAZUL,
coladacomadesivo"HotMelting".Resistênciaaoarrancamentomínimade70N(verfabricação).Dimensõesnominaisde
29mm(largura)x3mm(espessura),comtolerânciade+/0,5mmparaespessura.
•Estruturadamesacompostasde:
Pésconfeccionadosemtubodeaçocarbonolaminadoafrio,comcostura,diâmetrode38mm(11/2"),emchapa14
(1,9mm);
Travessalongitudinalemtubodeaçocarbonolaminadoafrio,comcostura,secçãoquadradade40x40mm,emchapa
16(1,5mm);
Travessas transversaisemtubodeaçocarbono laminadoa frio, comcostura, secçãoretangularde20x50mm,em
chapa16(1,5mm).
•Suportesestruturaisedefixaçãodotampoconfeccionadosemchapadeaçocarbono,espessurade3mm,estampados.
•Aletasdefixaçãodotampoconfeccionadasemchapadeaçocarbono,emchapa14(1,9mm).
•Fixaçãodotampoàsestruturasatravésde:
Parafusosroscamáquinapolegadade1/4”x21/2”,cabeçachata,fendasimples;
Parafusosroscamáquinapolegadade1/4”x2”,cabeçachata,fendasimples;
ParafusosautoatarraxantesparaMDP,diâmetrode4,5mm,22mmdecomprimento,cabeçapanela,fendaPhillipsou
Pozidriv.
•Ponteiras / sapatasempolipropilenocopolímerovirgem, isentodecargasminerais, injetadasnacorAZUL,fixadasà
estrutura através de encaixe. Nomoldedaponteira/ sapata deve ser gravadoo símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero, identificação do modelo, o nome da empresa fabricante do
componente injetado,e aespessura da chapae odiâmetrocorrespondenteao tubopara oquala peçaéadequada.
Nessemoldetambémdeveserinseridodatadorduplocommiologiratóriode16mmdediâmetro(tipoinsert),indicando
mêseanodefabricação.
Obs.:Onomedofabricantedocomponentedeveserobrigatoriamentegrafadoporextenso,acompanhadoounãode
suapróprialogomarca.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.OgraudeenferrujamentodeveserdeRi0eograudeempolamentodeveserde
d0/t0.
• Pintura dos elementosmetálicos em tinta empó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,espessuramínimade40micrometrosnacorCINZA.
CONSTITUINTES–CADEIRA
Larguradoassento:400mm;Profundidadedoassento:430mm;Espessuradoassento:9,7mma12mm;Largurado
encosto:396mm;Alturadoencosto:198mm;Espessuradoencosto:9,6mma12,1mm;Alturadoassentoaochão:
460mm;Tolerância:até+2mmpara largura eprofundidade,+/ 1mmparaespessura e+/10mmparaalturado
assentoaochão.
•Assentoeencostoempolipropilenocopolímerovirgem,isentodecargasminerais,injetadosnacorAZUL.
Nosmoldesdoassentoedoencostodevesergravadoosímbolo internacionaldereciclagem,apresentandoonúmero
identificadordopolímero,datadordelotes indicandomêseanodefabricação,a identificaçãodomodeloeonomeda
empresafabricantedocomponenteinjetado.
Obs.1:Onomedofabricantedocomponentedeveserobrigatoriamentegrafadoporextenso,acompanhadoounãode
suapróprialogomarca.
•Estruturaemtubodeaçocarbonolaminadoafrio,comcostura,diâmetrode20,7mm,emchapa14(1,9mm).
•Fixaçãodoassentoeencostoinjetadosàestruturaatravésderebitesde“repuxo”,diâmetrode4,8mm,comprimento
12mm.
• Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargasminerais, injetadasna cor AZUL, fixadas à estrutura
através de encaixe e pino expansor. No molde da sapata deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do
componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 5 ou 6mm de
diâmetro(tipoinsert),indicandomêseanodefabricação.
Obs.2:Onomedofabricantedocomponentedeveserobrigatoriamentegrafadoporextenso,acompanhadoounãode
suapróprialogomarca.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.OgraudeenferrujamentodeveserdeRi0eograudeempolamentodeveserde
d0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,espessuramínima40micrometros,nacorCINZA.
FABRICAÇÃO
•Parafabricaçãoéindispensávelseguirasespecificaçõestécnicaseatenderasrecomendaçõesdasnormasespecíficas
paracadamaterial.
• A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melting", devendo receber
acabamentofresadoapósacolagem,configurandoarredondamentodosbordos.
• A qualidade de colagem da fita de bordo deve apresentar resistência ao arrancamento mínima de 70N, quando
ensaiadaconformeAnexoAEnsaiodecolagem(resistênciaàtração),constantenaABNTNBR16332:2014–Móveisde
madeiraFitadebordoesuasaplicaçõesRequisitosemétodosdeensaio.
•Aplicaçãodetexturaseacabamentosemcomponentesinjetadosconformedetalhamentoconstantenosprojetos.Estas
deverãoapresentarprofundidademáximade45micrometros.
•Peçasinjetadasnãodevemapresentarrebarbas,falhasdeinjeçãooupartescortantes.
• A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “Hot Melting”, devendo receber
acabamentofresadoapósacolagem,configurandoarredondamentodosbordos.
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Todososencontrosdetubosdevemrecebersoldaemtodooperímetrodaunião.
•Devemsereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbas,esmerilhadasjuntassoldadasearredondadosos
cantosagudos.
REFERÊNCIAS
• MDP com espessura de 25mm revestido em uma das faces em laminado melamínico de baixa pressão  BP 

FORTEROCHA/CJU
03
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 9 UN FORTEROCHA/ES09 R$660,00 R$5.940,00EstantebaixademadeiraES09DESCRIÇÃO
Estantebaixacom1prateleira,com753mm(altura)x1047mm(largura)x455mm(profundidade).
CONSTITUINTES
•Corpocompostopor:
 Peças laterais, inferior e prateleira em MDP, espessura de 18mm, revestidas em ambas as faces de laminado
melamínicodebaixapressão–BP,acabamentotexturizado,nacorCINZA.
PeçaposteriorMDP,espessurade15mm,revestidasemambasasfacesde laminadomelamínicodebaixapressão–
BP,acabamentotexturizado,nacorCINZA;
TampoemMDP,espessurade18mm.Facesuperiorrevestida
de laminado melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de curvatura de 10mm,
acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Face inferior revestida com laminado melamínico de baixa
pressão–BP,acabamentotexturizado,nacorCINZA;
BordosencabeçadoscomfitadebordoemPVC(cloretodepolivinila)com“primer”,acabamentotexturizadonascores
CINZAeVERMELHA,coladoscomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde22mm(largura)x3mm(espessura),
para partesexpostasaocontatocomousuário.Dimensõesnominaisde22mm(largura) x0,45mm(espessura),para
partesondenãohaveráocontatocomousuário.
• Base em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20mm X 40mm, em chapa 16
(1,52mm), soldada e préfurada. Os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união . A
superfíciedabasequeficaráemcontatocomomóveldeveserplanificadaapósaaplicaçãodasolda.Acabamentoem
pinturaemtintaempóhíbricaEpóxi/Poliéster,eletrostática,brilhante,polimerizadaemestufa,espessuramínimade40
micrometros,nacorCINZA.
•Sapatasniveladorasemmetal,combasedepolipropileno injetado,rosca3/8”.Fixaçãoporchapadeaço(espessura
1,5mm)comrebitedealumínio.
•Fixações:
Fixaçãodaspeçasquecompõeocorpodoarmáriocomdispositivosparaconexãodefinitiva,compostoporbuchacom
sistemadetravamentoeparafusocomroscaparamadeira;
Fixaçãodaprateleiracomsuporteparaprateleiraemzamac;
FixaçãodabasemetálicaaocorpodoarmárioatravésdeparafusosroscamáquinamétricaM6X30mmcabeçaredonda
ebuchasemzamakautoatarraxantes,comroscamáquinamétricaM6X14mm.
FABRICAÇÃO
•Parafabricaçãoéindispensávelseguirosdetalhamentoseespecificaçõestécnicas.
•Aplicartratamentoantiferruginosonabasemetálica,queassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalina
denomínimo240horas(conformeNBR8094).OgraudecorrosãonãodevesermaiorqueRi1(conformeNBRISSO
46283).
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Deverãosereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbasearredondadososcantosagudos.
•Afitadebordodeveseraplicadaexclusivamentepeloprocessodecolagem“HotMelting”,devendoreceberacabamento
frezadoapósacolagem,configurandoarredondamentodosbordoscomraiode2,5mm,naspartesexpostasaocontato
comousuário.
REFERÊNCIAS
• Painéis de MDP  Madeplac BP revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) –
acabamentotexturizado“DURATEX”ouequivalentecorCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
• Painéis de MDP  Madeplac BP  revestidos em uma das faces em laminadomelamínico de baixa pressão (BP) –
acabamentotexturizado“DURATEX”ouequivalentecorCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
•Laminadomalamínicodealtapressão"FORMICA"ouequivalente.
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 27 UN FORTEROCHA/ES10 R$700,00 R$18.900,00Estante/escaninhodemadeiraES10DESCRIÇÃO
•Estante/Escaninhobaixocom6nichos,com753mm(altura)x1047mm(largura)x455mm(profundidade).
CONSTITUINTES
•Corpocompostopor:
Peçaslaterais,inferior,prateleiraedivisóriasemMDP,espessurade18mm,revestidasemambasasfacesdelaminado
melamínicodebaixapressãoBP,acabamentotexturizado,nacorCINZA;
PeçaposterioremMDP,espessurade15mm,revestidaemambasasfacesdelaminadomelamínicodebaixapressão–
BP,acabamentotexturizado,nacorCINZA;
TampoemMDP,espessurade18mm.Facesuperiorrevestidaemlaminadomelamínicodealtapressãopósformável
de0,6mmdeespessura,comraiodecurvaturade10mm,acabamentotexturizado,nacorCINZA.Faceinferiorrevestida
comlaminadomelamínicodebaixapressão–BP,acabamentotexturizadonacorCINZA.
BordosencabeçadoscomfitadebordoemPVC(cloretodepolivinila)com“primer”,acabamentotexturizadonascores
CINZAeVERMELHA,coladoscomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde22mm(largura)x3mm(espessura),
para partesexpostasaocontatocomousuário.Dimensõesnominaisde22mm(largura) x0,45mm(espessura),para
partesondenãohaveráocontatocomousuário.
• Base em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20mm X 40mm, em chapa 16
(1,52mm),soldadoepréfurado.Osencontrosdetubosdevemrecebersoldaemtodooperímetrodaunião.Asuperfície
dabasequeficaráemcontatocomomóveldeveserplanificadaapósaaplicaçãodasolda.Acabamentoempinturaem
tinta em pó híbrica Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros,nacorCINZA.
•Sapatasniveladorasemmetal,combasedepolipropileno injetado,rosca3/8”.Fixaçãoporchapadeaço(espessura
1,5mm)comrebitedealumínio.
•Fixações:
Fixaçãodaspeçasquecompõemocorpodoarmáriocomdispositivosdetambor"Rastex"emzamacsemacabamento
eparafusopara"Rastex"comfendacombinadacomroscaparamadeiraemaçocomacabamentoemzincadobranco;
 Fixação da basemetálica ao corpo do armário através de parafusos roscamétricaM6X 30mm, cabeça redonda e
buchasemzamakautoatarraxantes,comroscamétricaM6X14mm;
FABRICAÇÃO
•Parafabricaçãoéindispensávelseguirasespecificaçõestécnicas.
•Aplicartratamentoantiferruginosonabasemetálica,queassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalina
denomínimo240horas(conformeNBR8094).OgraudecorrosãonãodevesermaiorqueRi1(conformeNBRISSO
46283).
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Deverãosereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbasearredondadososcantosagudos.
• A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “Hot Melting”, devendo receber
acabamentofrezadoapósacolagem,configurandoarredondamentodosbordoscomraiode2,5mm,naspartesexpostas
aocontatocomousuário.
REFERÊNCIAS
•PainéisdeMDPMadeplacBP15e18mmrevestidasemambasasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressão
(BP)acabamentotexturizado“DURATEX”ouequivalentecorCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
•PainéisdeMDPMadeplacBP18mmrevestidaemumadasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressão(BP)
acabamentotexturizado“DURATEX”ouequivalente–corCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
•Laminadomelamínicodealtapressão"FORMICA"ouequivalente.
•FitadebordoemPVC“REHAU”ouequivalentecorCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
•FitadebordoemPVC“REHAU”ouequivalentecorVERMELHAreferênciaPANTONE(*)186C.
•PinturadabasecorCINZAreferênciaRAL7040.
•Sapataniveladora"MASTICMOLcod.NCH100".
•Chapaparasapataniveladora"MASTICMOLcod.CHR38".
•Tambor"Rastex"BIGFIX–referênciaBIGFERcód.09.11.011ouequivalente.
•Parafusopara"Rastex"comfendacombinadaBIGFIX–referênciaBIGFERcód.09.02.088ouequivalente.
•Parafusos“CISER”,“MITTO”ouequivalente.
•Rebitesderepuxo“CISER”ouequivalente.
•Buchasemzamac,autoatarraxantes“FGV–Fixsystem”ou
equivalente.
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 4 UN FORTEROCHA/GV02 R$680,00 R$2.720,00GaveteiroGV02DESCRIÇÃO
•Gaveteirocom3gavetas,dotadoderodízios,com522mm(altura)x434mm(largura)x500mm(profundidade).
CONSTITUINTES
•Corpocompostopor:
 Peças superior, inferior e posterior em MDP, com espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado
melamínicodebaixapressãoBP,acabamentotexturizado,nacorCINZA;
Peçaslaterais,compostascadaumade2(dois)painéisemMDP,comespessurade15mm,revestidosnasduasfaces
emlaminadomelamínicodebaixapressãoBP,acabamentotexturizado,nacorCINZA.
 Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno) com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA,coladoscomadesivo"HoltMelting”.Dimensõesnominaisde22mm(largura)x1mm(espessura)
•Gavetascompostaspor:
FrontãoemMDP,comespessurade18mm,revestidonasduasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressãoBP,
acabamentotexturizado,nacorCINZA;
. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno) com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA,
coladoscomadesivo"HoltMelting”.Dimensõesnominaisde22mm(largura)x1mm(espessura);
Laterais,peçaposteriorecontrafrontãoemMDP,comespessurade15mm,revestidosnasduasfacesem laminado
melamínico de baixa pressão  BP, acabamento texturizado, na cor CINZA. Topos encabeçados com fita de bordo
termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno) com
"primer"nafacedecolagem,acabamentodesuperfícietexturizado,nacorCINZA,coladascomadesivo"HoltMelting".
Dimensõesnominaisde22mm(largura)x1mm(espessura);
PeçainferioremMDF,comespessurade6mm,revestidaemumadasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressão
BP,nacorCINZA.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.OgraudeenferrugamentodeveserdeRi0eograudeempolamentodeveserde
d0/t0.
• Base em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20mm X 50mm, em chapa 14
(1,9mm),soldadaepréfurada.PinturaemtintaempóhíbricaEpóxi/Poliéster,eletrostática,brilhante,polimerizadaem
estufa,espessuramínimade40micrometros,nacorCINZA.
•Rodíziodeduplogiro,comrodasduplasmaciasdepoliuretano,Ø=35mm,semtrava,nacorCINZA.Fixaçãopormeio
dechapadeaçoplanode38mmX38mm,dotadade4furoscomØ=5mm.
•Conjuntodecorrediçasemchapadeaçocarbono(espessuramínimade0,8mm),comprimentode450mm,dotadasde
roldanasempolipropilenopuro.AcabamentoempinturaepóxiempónacorBRANCA.
•Sistemadefechamentosimultâneodegavetascompostopor:
Fechadurafrontalparagaveteiro;
Barradealumínioparafechaduracom500mmdecomprimento;
Pinosdetravamento;
•Rampasdetravamentoinstaladadoladodireitodasgavetas.
•Fixações:
Fixaçãodaspeçasquecompõemocorpodogaveteiroatravés
dedispositivosdeconexãoeparafusosdemontagem;
MontagemdasgavetascomparafusosautoatarraxantesparaMDP,de4,5mmX30mm,cabeçachata,fendaPhillipsou
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 8 UN R$1.060,00 R$8.480,00Conjuntopararefeitório(01mesa/04cadeiras)tamanho1Alturadoaluno:de0,93ma1,16mM4C01DESCRIÇÃO
•Conjuntopararefeitóriocompostode1(uma)mesae4(quatro)cadeiras.
•MesacomtampoemMDP,revestidodelaminadomelamínico,montadosobreestruturatubulardeaço.
• Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,
montadossobreestruturatubulardeaço.
CONSTITUINTESMESA
•TampoemMDP,comespessurade25mm,revestidonafacesuperioremlaminadomelamínicodealtapressão,0,8mm
deespessura,acabamentotexturizado,nacorCINZA.Revestimentonaface inferioremlaminadomelamínicodebaixa
pressãoBP,nacorBRANCA.Furaçãoecolocaçãodebuchasemzamac,autoatarraxantes,roscainterna1/4”x13mm
decomprimento,conformeprojetoedetalhamento.
•Dimensõesacabadas 1200mm(largura)x 600mm(profundidade) x25,8mm(espessura),admitindose tolerânciade
até+2mmparalarguraeprofundidadee+/1mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
LARANJA,coladascomadesivo"HotMelting".Resistênciaaoarrancamentomínimade70N(verfabricação).Dimensões
nominaisde29mm(largura)x3mm(espessura),comtolerânciade+/0,5mmparaespessura.
•Estruturadamesacompostasde:
Pésconfeccionadosemtubodeaçocarbono,laminadoafrio,comcostura,diâmetrode38mm(11/2"),emchapa16
(1,5mm);
Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 40 x 40mm, em
chapa16(1,5mm);
Travessastransversaisemtubodeaçocarbono, laminadoafrio,comcostura,secçãoretangularde20x50mm,em
chapa16(1,5mm).
•Suportesestruturaisedefixaçãodotampoconfeccionadosemchapadeaçocarbono,espessurade3mm,estampados
conformeoprojeto.
•Aletasdefixaçãodotampoconfeccionadasemchapadeaçocarbono,emchapa14(1,9mm),estampadasconformeo
projeto.
•Fixaçãodotampoàsestruturasatravésde:
Parafusosroscamáquinapolegadade1/4”x21/2”,cabeçachata,fendasimples;
Parafusosroscamáquinapolegadade1/4”x2”,cabeçachata,fendasimples;
ParafusosautoatarraxantesparaMDP,diâmetrode4,5mm,22mmdecomprimento,cabeçapanela,fendaPhillipsou
Pozidriv.
•Ponteiras/sapatasempolipropilenocopolímerovirgem,isentodecargasminerais,injetadasnacorLARANJA,fixadasà
estrutura através de encaixe. Nomoldedaponteira/ sapata deve ser gravadoo símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero, identificação do modelo, o nome da empresa fabricante do
componente injetado,e aespessura da chapae odiâmetrocorrespondenteao tubopara oquala peçaéadequada.
Nessemoldetambémdeveserinseridodatadorduplocommiologiratório,de16mmdediâmetro(tipoinsert),indicando

FORTEROCHA/M4C
01
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 2 UN FORTEROCHA/ME20 R$480,00 R$960,00Mesa(L=750mm)ME20DESCRIÇÃO
•MesacomtampoemMDPmontadasobreestruturametálica.
CONSTITUINTES
•TampoemMDP,comespessurade25mm,revestidonasduasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressãoBP,
acabamentofrost,nacorCINZA.Dimensõesacabadas750mm(largura)x750mm(prufundidade)x25mm(espessura),
admitindosetolerânciadeaté+2mmparalarguraeprofundidadee+/0,3mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA,coladacomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde29mm(largura)x3mm(espessura).
•Estruturacompostade:
Pésconfeccionadosemtubodeaçocarbono laminadoa frio, comcostura, secçãoquadradade40mmx40mm,em
chapa16(1,5mm);
Travessassuperioreslongitudinais(fixaçãodotampoedopainel)confeccionadasemtubodeaçocarbonolaminadoa
frio,comcostura,secçãoretangularde20mmx40mm,emchapa16(1,5mm);
 Travessas superiores transversais confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção
retangularde30mmx40mm,emchapa16(1,5mm).
• Fixaçãodo tampoàs travessas superiores longitudinaisatravésdeparafusos roscamáquinapolegadade1/4”x 2”,
cabeçachata,fendasimples.
•Rodíziosdeduplogiro,comrodasduplasmaciasdepoliuretano,Ø=65mm,fixaçãopormeioderoscaecontraporca.
Doisgiratórioscomfreio(dianteiros)edoisgiratóriossemfreio(traseiros).
• Ponteiras de fechamento em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA,
fixadas à estrutura através de encaixe. Nos moldes das ponteiras deve ser gravado o símbolo internacional de
reciclagem,apresentandoonúmeroidentificadordopolímero,identificaçãodomodelo,eonomedaempresafabricante
docomponenteinjetado.Nessesmoldestambémdevemserinseridosdatadoresduploscommiologiratório(tipoinsert),
indicandomêseanodefabricação,de5ou6mmdediâmetro.
Obs.:Onomedofabricantedocomponentedeveserobrigatoriamentegrafadoporextenso,acompanhadoounãode
suapróprialogomarca.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.OgraudeenferrujamentodeveserdeRi0eograudeempolamentodeveserde
d0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,espessuramínimade40micrometrosnacorCINZA.
FABRICAÇÃO
•Parafabricaçãoéindispensávelseguirprojetoexecutivoeespecificaçõestécnicas.
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Todososencontrosdetubosdevemrecebersoldaemtodooperímetrodaunião.
•Devemsereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbas,esmerilhadasjuntassoldadasearredondadosos
cantosagudos.
• A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “Hot Melting”, devendo receber
acabamentofrezadoapósacolagem,configurandoarredondamentodosbordos.
•Peçasinjetadasnãodevemapresentarrebarbas,falhasdeinjeçãooupartescortantes.
REFERÊNCIAS
•ChapaemmadeiraaglomeradaMDPMadeplacBP25mmrevestidaemambasasfacesemlaminadomelamínicode
baixapressãoBPacabamentofrost"DURATEX"ouequivalentecorCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
•Fitadebordocomespessurade3mm"REHAU"ouequivalentecorCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
•PonteirascorCINZAreferênciaPANTONE(*)425C.
•PinturadoselementosmetálicoscorCINZAreferência
RAL(**)7040.
•Rodízios deduplo giro, fixaçãopormeio de rosca  corpo e pista na cor cinza / calota na cor cinza  acabamento
brilhante/doiscomfreio+doissemfreiomodelo'Sq65'“SQUADRONI”ouequivalente.
(*)PANTONECOLORFORMULAGUIDECOATED
(**)RALRATIONELLEARBEITSGRUNDLAGENFÜRDIEPRAKTIKERDESLACK
GARANTIA
•Doisanoscontradefeitosdefabricação.
Obs.:Adataparacálculodagarantiadevetercomobaseoúltimodiadaentregado lotecorrespondenteàordemde
fornecimento.
Mesa(L=750mm)ME20DESCRIÇÃO
•MesacomtampoemMDPmontadasobreestruturametálica.
CONSTITUINTES
•TampoemMDP,comespessurade25mm,revestidonasduasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressãoBP,
acabamentofrost,nacorCINZA.Dimensõesacabadas750mm(largura)x750mm(prufundidade)x25mm(espessura),
admitindosetolerânciadeaté+2mmparalarguraeprofundidadee+/0,3mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA,coladacomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde29mm(largura)x3mm(espessura).
•Estruturacompostade:
Pésconfeccionadosemtubodeaçocarbono laminadoa frio, comcostura, secçãoquadradade40mmx40mm,em
chapa16(1,5mm);
Travessassuperioreslongitudinais(fixaçãodotampoedopainel)confeccionadasemtubodeaçocarbonolaminadoa
frio,comcostura,secçãoretangularde20mmx40mm,emchapa16(1,5mm);
 Travessas superiores transversais confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção
retangularde30mmx40mm,emchapa16(1,5mm).
• Fixaçãodo tampoàs travessas superiores longitudinaisatravésdeparafusos roscamáquinapolegadade1/4”x 2”,
cabeçachata,fendasimples.
•Rodíziosdeduplogiro,comrodasduplasmaciasdepoliuretano,Ø=65mm,fixaçãopormeioderoscaecontraporca.
Doisgiratórioscomfreio(dianteiros)edoisgiratóriossemfreio(traseiros).
• Ponteiras de fechamento em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA,
fixadas à estrutura através de encaixe. Nos moldes das ponteiras deve ser gravado o símbolo internacional de
reciclagem,apresentandoonúmeroidentificadordopolímero,identificaçãodomodelo,eonomedaempresafabricante
docomponenteinjetado.Nessesmoldestambémdevemserinseridosdatadoresduploscommiologiratório(tipoinsert),
indicandomêseanodefabricação,de5ou6mmdediâmetro.
Obs.:Onomedofabricantedocomponentedeveserobrigatoriamentegrafadoporextenso,acompanhadoounãode
suapróprialogomarca.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.OgraudeenferrujamentodeveserdeRi0eograudeempolamentodeveserde
d0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,espessuramínimade40micrometrosnacorCINZA.
FABRICAÇÃO
•Parafabricaçãoéindispensávelseguirprojetoexecutivoeespecificaçõestécnicas.
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Todososencontrosdetubosdevemrecebersoldaemtodooperímetrodaunião.
•Devemsereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbas,esmerilhadasjuntassoldadasearredondadosos
cantosagudos.
• A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “Hot Melting”, devendo receber
acabamentofrezadoapósacolagem,configurandoarredondamentodosbordos.
•Peçasinjetadasnãodevemapresentarrebarbas,falhasdeinjeçãooupartescortantes.
REFERÊNCIAS
•ChapaemmadeiraaglomeradaMDPMadeplacBP25mmrevestidaemambasasfacesemlaminadomelamínicode
baixapressãoBPacabamentofrost"DURATEX"ouequivalentecorCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
•Fitadebordocomespessurade3mm"REHAU"ouequivalentecorCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
•PonteirascorCINZAreferênciaPANTONE(*)425C.
•PinturadoselementosmetálicoscorCINZAreferência
RAL(**)7040.
•Rodízios deduplo giro, fixaçãopormeio de rosca  corpo e pista na cor cinza / calota na cor cinza  acabamento
brilhante/doiscomfreio+doissemfreiomodelo'Sq65'“SQUADRONI”ouequivalente.
(*)PANTONECOLORFORMULAGUIDECOATED
(**)RALRATIONELLEARBEITSGRUNDLAGENFÜRDIEPRAKTIKERDESLACK
GARANTIA
•Doisanoscontradefeitosdefabricação.
Obs.:Adataparacálculodagarantiadevetercomobaseoúltimodiadaentregado lotecorrespondenteàordemde
fornecimento.
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 1 UN FORTEROCHA/ME21 R$479,00 R$479,00Mesa(L=900mm)ME21DESCRIÇÃO
•MesacomtampoemMDPmontadasobreestruturametálica,dotadadepainelfrontalemMDP.
CONSTITUINTES
•TampoemMDP,comespessurade25mm,revestidonasduasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressãoBP,
acabamentofrost,nacorCINZA.Dimensõesacabadas900mm(largura)x750mm(profundidade)x25mm(espessura),
admitindosetolerânciadeaté+2mmparalarguraeprofundidadee+/0,3mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA,coladacomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde29mm(largura)x3mm(espessura).
•Furaçãoecolocaçãodebuchasemzamac,autoatarraxantes, rosca interna1/4"x13mmdecomprimento,conforme
projetoedetalhamento.
•PainelfrontalemMDP,comespessurade18mm,revestidonasduasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressão
BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas 790 (largura) x 340mm (altura) x 18mm (espessura),
admitindosetolerânciade+/1mmparalargurae+/0,3mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA,coladacomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde22mm(largura)x3mm(espessura).
•Estruturacompostade:
Pésconfeccionadosemtubodeaçocarbono laminadoafrio, comcostura, secçãoquadradade40mmx40mm,em
chapa16(1,5mm);
Travessassuperioreslongitudinais(fixaçãodotampoedopainel)confeccionadasemtubodeaçocarbonolaminadoa
frio,comcostura,secçãoretangularde20mmx40mm,emchapa16(1,5mm);
 Travessas superiores transversais confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção
retangularde30mmx40mm,emchapa16(1,5mm);
Travessas inferiores transversaisde fixaçãodopainel confeccionadas emtubode açocarbono laminadoa frio, com
costura,secçãoquadradade30mmx30mm,emchapa16(1,5mm).
• Fixaçãodo tampoàs travessas superiores longitudinaisatravésdeparafusos roscamáquinapolegadade1/4”x 2”,
cabeçachata,fendasimples.
•Fixaçãodopainel frontalà travessasuperior longitudinalatravésdeparafusos roscamáquinapolegadade1/4” x1
1/4”,cabeçachata,fendasimples.
•Fixaçãodopainelfrontalaotampoatravésdecavilhasde6mmx30mm.
•Aletas de fixaçãodopainel confeccionadas em chapade aço carbono, espessura de 4mm, estampadas conformeo
projeto.
• Fixaçãodopainel frontal às aletas através deparafusos autoatarraxantes para aglomerado,Ø=4,8mm,32mmde
comprimento,cabeçapanela,fendaPhillipsouPozidriv.
•Passacabosconfeccionadosemchapadeaçocarbono,espessurade0,9mm,estampadosconformeoprojeto.
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 1 UN FORTEROCHA/ME22 R$555,00 R$555,00Mesa(L=1200mm)ME22DESCRIÇÃO
•MesacomtampoemMDPmontadasobreestruturametálica,dotadadepainelfrontalemMDP.
CONSTITUINTES
•TampoemMDP,comespessurade25mm,revestidonasduasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressãoBP,
acabamentofrost,nacorCINZA.Dimensõesacabadas1200mm(largura)x750mm(profundidade)x25mm(espessura),
admitindosetolerânciadeaté+2mmparalarguraeprofundidadee+/0,3mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA,coladacomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde29mm(largura)x3mm(espessura).
•Furaçãoecolocaçãodebuchasemzamac,autoatarraxantes,roscainterna1/4"x13mmdecomprimento.
•PainelfrontalemMDP,comespessurade18mm,revestidonasduasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressão
BP,acabamento frost,na corCINZA.Dimensõesacabadas 1090mm(largura)x340mm (altura) x 18mm (espessura),
admitindosetolerânciade+/1mmparalargurae+/0,3mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA,coladacomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde22mm(largura)x3mm(espessura).
•Estruturacompostade:
Pésconfeccionadosemtubodeaçocarbono laminadoafrio, comcostura, secçãoquadradade40mmx40mm,em
chapa16(1,5mm);
Travessassuperioreslongitudinais(fixaçãodotampoedopainel)confeccionadasemtubodeaçocarbonolaminadoa
frio,comcostura,secçãoretangularde20mmx40mm,emchapa16(1,5mm);
 Travessas superiores transversais confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção
retangularde30mmx40mm,emchapa16(1,5mm);
Travessas inferiores transversaisde fixaçãodopainel confeccionadas emtubode açocarbono laminadoa frio, com
costura,secçãoquadradade30mmx30mm,emchapa16(1,5mm).
• Fixaçãodo tampoàs travessas superiores longitudinaisatravésdeparafusos roscamáquinapolegadade1/4”x 2”,
cabeçachata,fendasimples.
•Fixaçãodopainel frontalà travessasuperior longitudinalatravésdeparafusos roscamáquinapolegadade1/4” x1
1/4”,cabeçachata,fendasimples.
•Fixaçãodopainelfrontalaotampoatravésdecavilhasde6mmx30mm.
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 3 UN FORTEROCHA/ME23 R$610,00 R$1.830,00Mesa(L=1400mm)ME23DESCRIÇÃO
•MesacomtampodeMDPmontadasobreestruturametálica,dotadadepainelfrontalemMDP.
CONSTITUINTES
•TampoemMDP,comespessurade25mm,revestidonasduasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressãoBP,
acabamentofrost,nacorCINZA.Dimensõesacabadas1400mm(largura)x750mm(profundidade)x25mm(espessura),
admitindosetolerânciadeaté+2mmparalarguraeprofundidadee+/0,3mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA,coladacomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde29mm(largura)x3mm(espessura).
•PainelfrontalemMDP,comespessurade18mm,revestidonasduasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressão
BP,acabamento frost,na corCINZA.Dimensõesacabadas 1290mm(largura)x340mm (altura) x 18mm (espessura),
admitindosetolerânciade+/1mmparalargurae+/0,3mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA,coladacomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde22mm(largura)x3mm(espessura).
•Estruturacompostade:
Pésconfeccionadosemtubodeaçocarbono laminadoafrio, comcostura, secçãoquadradade40mmx40mm,em
chapa16(1,5mm);
Travessassuperioreslongitudinais(fixaçãodotampoedopainel)confeccionadasemtubodeaçocarbonolaminadoa
frio,comcostura,secçãoretangularde20mmx40mm,emchapa16(1,5mm);
 Travessas superiores transversais confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção
retangularde30mmx40mm,emchapa16(1,5mm);
Travessas inferiores transversaisde fixaçãodopainel confeccionadas emtubode açocarbono laminadoa frio, com
costura,secçãoquadradade30mmx30mm,emchapa16(1,5mm).
• Fixaçãodo tampoàs travessas superiores longitudinaisatravésdeparafusos roscamáquinapolegadade1/4”x 2”,
cabeçachata,fendasimples.
•Fixaçãodopainel frontalà travessasuperior longitudinalatravésdeparafusos roscamáquinapolegadade1/4” x1
1/4”,cabeçachata,fendasimples.
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 1 UN FORTEROCHA/ME24 R$645,00 R$645,00Mesa(L=1600mm)ME24DESCRIÇÃO
•MesacomtampoemMDPmontadasobreestruturametálica,dotadadepainelfrontalemMDP.
CONSTITUINTES
•TampoemMDP,comespessurade25mm,revestidonasduasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressãoBP,
acabamentofrost,nacorCINZA.Dimensõesacabadas1600mm(largura)x750mm(profundidade)x25mm(espessura),
admitindosetolerânciadeaté+2mmparalarguraeprofundidadee+/0,3mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA,coladacomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde29mm(largura)x3mm(espessura).
•Furaçãoecolocaçãodebuchasemzamac,autoatarraxantes, rosca interna1/4"x13mmdecomprimento,conforme
projetoedetalhamento.
•PainelfrontalemMDP,comespessurade18mm,revestidonasduasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressão
BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas 1490mm (largura) x 340mm (profundidade) x 18mm
(espessura),admitindosetolerânciade+/1mmparalargurae+/0,3mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA,coladacomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde22mm(largura)x3mm(espessura).
•Estruturacompostade:
Pésconfeccionadosemtubodeaçocarbono laminadoafrio, comcostura, secçãoquadradade40mmx40mm,em
chapa16(1,5mm);
Travessassuperioreslongitudinais(fixaçãodotampoedopainel)confeccionadasemtubodeaçocarbonolaminadoa
frio,comcostura,secçãoretangularde20mmx40mm,emchapa16(1,5mm);
 Travessas superiores transversais confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção
retangularde30mmx40mm,emchapa16(1,5mm);
Travessas inferiores transversaisde fixaçãodopainel confeccionadas emtubode açocarbono laminadoa frio, com
costura,secçãoquadradade30mmx30mm,emchapa16(1,5mm).
• Fixaçãodo tampoàs travessas superiores longitudinaisatravésdeparafusos roscamáquinapolegadade1/4”x 2”,
cabeçachata,fendasimples.
•Fixaçãodopainel frontalà travessasuperior longitudinalatravésdeparafusos roscamáquinapolegadade1/4” x1
1/4”,cabeçachata,fendasimples.
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 1 UN FORTEROCHA/ME25 R$805,00 R$805,00Mesadereunião(L=2000mm)ME25DESCRIÇÃO
•MesacomtampoemMDPmontadasobreestruturametálica,dotadadepainelfrontalemMDP.
CONSTITUINTES
•TampoemMDP,comespessurade25mm,revestidonasduasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressãoBP,
acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas 2000mm (largura) x 1000mm (profundidade) x 25mm
(espessura),admitindosetolerânciadeaté+2mmparalarguraeprofundidadee+/0,3mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA,coladacomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde29mm(largura)x3mm(espessura).
•Furaçãoecolocaçãodebuchasemzamac,autoatarraxantes,roscainterna1/4"x13mmdecomprimento.
•PainelfrontalemMDP,comespessurade18mm,revestidonasduasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressão
BP,acabamento frost,nacorCINZA.Dimensõesacabadas 1400mm(largura)x 420mm(altura) x18mm (espessura),
admitindosetolerânciade+/1mmparalargurae+/0,3mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície frost, na corCINZA,
coladacomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde22mm(largura)x3mm(espessura).
•Estruturaemtubodeaçocarbonolaminadoafrio,comcostura,secçãoretangularde20mmx40mm,emchapa16
(1,5mm).
•Aletasdefixaçãodopainelfrontalconfeccionadasemchapadeaçocarbono,emchapa14(1,9mm.
•Componentesdefixação:
Fixarotampoàestruturapormeiode4parafusos1/4”x2”(cabeçachata)ebuchasautoatarraxantes1/4”x5/8”no
tampo;
Fixaropainelcentralàestruturapormeiode2parafusos1/4”x2”eporcascilíndricas1/4”x1/2”x1/2”,eopainelao
tampopormeiode4cavilhasdemadeira.
•Sapatasniveladorasemmetalcromadocombasedepolipropilenoinjetado.
• Ponteiras de fechamento em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA,
fixadasàestruturaatravésdeencaixe.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.OgraudeenferrujamentodeveserdeRi0eograudeempolamentodeveserde
d0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,espessuramínimade40micrometrosnacorCINZA.
FABRICAÇÃO
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Todososencontrosdetubosdevemrecebersoldaemtodooperímetrodaunião.
•Devemsereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbas,esmerilhadasjuntassoldadasearredondadosos
cantosagudos.
• A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “Hot Melting”, devendo receber
acabamentofrezadoapósacolagem,configurandoarredondamentodosbordos.
•Peçasinjetadasnãodevemapresentarrebarbas,falhasdeinjeçãooupartescortantes.
REFERÊNCIAS
•ChapaemmadeiraaglomeradaMDPMadeplacBP25mmrevestidaemambasasfacesemlaminadomelamínicode
baixapressãoBPacabamentofrost"DURATEX"ouequivalentecorCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
•ChapaemmadeiraaglomeradaMDPMadeplacBP18mmrevestidaemambasasfacesemlaminadomelamínicode
baixapressãoBPacabamentofrost"DURATEX"ouequivalentecorCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
•FitadebordoemPVCcomespessurade3mm"REHAU"ouequivalentecorCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
•PonteirascorCINZAreferênciaPANTONE(*)425C.
•PinturadoselementosmetálicoscorCINZA–referênciaRAL(**)7040.
(*)PANTONECOLORFORMULAGUIDECOATED
(**)RALRATIONELLEARBEITSGRUNDLAGENFÜRDIEPRAKTIKERDESLACK
GARANTIA
•Doisanoscontradefeitosdefabricação.
Obs.:Adataparacálculodagarantiadevetercomobaseoúltimodiadaentregado lotecorrespondenteàordemde
fornecimento.
Mesadereunião(L=2000mm)ME25DESCRIÇÃO
•MesacomtampoemMDPmontadasobreestruturametálica,dotadadepainelfrontalemMDP.
CONSTITUINTES
•TampoemMDP,comespessurade25mm,revestidonasduasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressãoBP,
acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas 2000mm (largura) x 1000mm (profundidade) x 25mm
(espessura),admitindosetolerânciadeaté+2mmparalarguraeprofundidadee+/0,3mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA,coladacomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde29mm(largura)x3mm(espessura).
•Furaçãoecolocaçãodebuchasemzamac,autoatarraxantes,roscainterna1/4"x13mmdecomprimento.
•PainelfrontalemMDP,comespessurade18mm,revestidonasduasfacesemlaminadomelamínicodebaixapressão
BP,acabamento frost,nacorCINZA.Dimensõesacabadas 1400mm(largura)x 420mm(altura) x18mm (espessura),
admitindosetolerânciade+/1mmparalargurae+/0,3mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície frost, na corCINZA,
coladacomadesivo“HotMelting”.Dimensõesnominaisde22mm(largura)x3mm(espessura).
•Estruturaemtubodeaçocarbonolaminadoafrio,comcostura,secçãoretangularde20mmx40mm,emchapa16
(1,5mm).
•Aletasdefixaçãodopainelfrontalconfeccionadasemchapadeaçocarbono,emchapa14(1,9mm.
•Componentesdefixação:
Fixarotampoàestruturapormeiode4parafusos1/4”x2”(cabeçachata)ebuchasautoatarraxantes1/4”x5/8”no
tampo;
Fixaropainelcentralàestruturapormeiode2parafusos1/4”x2”eporcascilíndricas1/4”x1/2”x1/2”,eopainelao
tampopormeiode4cavilhasdemadeira.
•Sapatasniveladorasemmetalcromadocombasedepolipropilenoinjetado.
• Ponteiras de fechamento em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA,
fixadasàestruturaatravésdeencaixe.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.OgraudeenferrujamentodeveserdeRi0eograudeempolamentodeveserde
d0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,espessuramínimade40micrometrosnacorCINZA.
FABRICAÇÃO
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Todososencontrosdetubosdevemrecebersoldaemtodooperímetrodaunião.
•Devemsereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbas,esmerilhadasjuntassoldadasearredondadosos
cantosagudos.
• A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “Hot Melting”, devendo receber
acabamentofrezadoapósacolagem,configurandoarredondamentodosbordos.
•Peçasinjetadasnãodevemapresentarrebarbas,falhasdeinjeçãooupartescortantes.
REFERÊNCIAS
•ChapaemmadeiraaglomeradaMDPMadeplacBP25mmrevestidaemambasasfacesemlaminadomelamínicode
baixapressãoBPacabamentofrost"DURATEX"ouequivalentecorCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
•ChapaemmadeiraaglomeradaMDPMadeplacBP18mmrevestidaemambasasfacesemlaminadomelamínicode
baixapressãoBPacabamentofrost"DURATEX"ouequivalentecorCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
•FitadebordoemPVCcomespessurade3mm"REHAU"ouequivalentecorCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
•PonteirascorCINZAreferênciaPANTONE(*)425C.
•PinturadoselementosmetálicoscorCINZA–referênciaRAL(**)7040.
(*)PANTONECOLORFORMULAGUIDECOATED
(**)RALRATIONELLEARBEITSGRUNDLAGENFÜRDIEPRAKTIKERDESLACK
GARANTIA
•Doisanoscontradefeitosdefabricação.
Obs.:Adataparacálculodagarantiadevetercomobaseoúltimodiadaentregado lotecorrespondenteàordemde
fornecimento.
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 11 UN FORTEROCHA/MR02 R$350,00 R$3.850,00MuralMR02DESCRIÇÃO
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 10 UN FORTEROCHA/QB01 R$1.400,00 R$14.000,00QuadroBrancoQB01DESCRIÇÃO
•QuadroempainelMDF,quadriculado,dotadodesuportesdefixaçãoecalhametálica,acompanhadodeapagadore
canetas.
CONSTITUINTES
•PainelemMDFde20mm(verreferências),dimensões1200mm(altura)x2500mm(largura),revestidonafacefrontal
emlaminadomelamínicodealtapressão“lousa”quadriculado,1mm(espessura),quadriculadode5x5cm,corBRANCO
BRILHANTE.Afaceposteriordeveráserrevestidacomchapadebalanceamentocontraplacafenólicade0,6mm,lixada
emumaface.
•TodososbordosdopaineldeverãoserencabeçadoscomfitadebordoemPVC(cloretodepolinivinila)com“primer”,
1,5mm(espessura),corCINZA,coladascomadesivo“HotMelting”.
•8suportesdefixaçãodopainelemaçoSAE1008,emchapa14(1,9mm),dobradaseestampadasconformedesenho.
•Conjuntoparafixaçãodossuportesaopainelcompostode16parafusosdeaço,bicromatizados,roscamétrica,cabeça
cilíndrica,fendasimples,M6(diâmetrode6mm)x16mm(comprimento)e16buchasautoatarraxantesdezamacpara
parafusosM6,15mm(comprimento).
•Conjuntoparafixaçãonaparedecompostode8parafusosdeaçocarbono,zincados,roscasoberba,cabeçasextavada,
1/4”(diâmetrode6,3mm)x60mm(comprimento),comarruelas lisas,zincadas,emchapa16(1,5mm)e8buchasde
NylontipoS10.
•Calhametálicaemchapa18(1,2mm),açogalvanizado,com967mmdecomprimento,dobradaeestampadaconforme
desenho.Complementos:
Reforçoemchapa16(1,5mm),açogalvanizado,com967mmdecomprimento,dobradoeestampado;
Fechamentodasduasextremidadesdacalhaemchapa20(0,9mm),açogalvanizado.
• Pintura dos elementosmetálicos em tinta empó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,espessuramínimade40micrometros,corCINZA.
COMPLEMENTO
•Cadaquadrodeveráserfornecidoacompanhadode1apagadore4caixascom12canetascada,nascoresvermelho,
verde,azulepreto.
FABRICAÇÃO
•Parafabricaçãoéindispensávelseguirprojetoexecutivo,detalhamentoseespecificaçõestécnicas.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Deverãosereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbasearredondadososcantosagudos.
• A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “Hot Melting”, devendo receber
acabamentofresadoapósacolagem,configurandoarredondamentodosbordos.
REFERÊNCIAS
•Laminadomelamínicodealtapressão“lousa”quadriculadocorBRANCOBRILHANTElinha“Lousas”padrãoF608
Brancoline(1250x3080mm)comespessurade1mm“FÓRMICA”ouequivalente.
•MDF"Madefibra"(1830x2750mm)comespessurade20mm"DURATEX"ouequivalente.
• Chapa de balanceamento (1250 x 3080mm)  contraplaca fenólica com espessura de 0,6mm  “FÓRMICA” ou
equivalente.
•FitadebordoemPVCcomespessurade1,5mm"REHAU"
ouequivalentecorCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
•Adesivo"HotMelting”parabordos:Jowatherm28050"ARTECOLA"ouequivelente.
•PinturadoselementosmetálicoscorCINZA–referênciaRAL7040.
•Parafusosearruelas“CISER”ouequivalente.
•Buchadezamac“WIND”ouequivelente.
•BuchadeNylontipoS10“FISCHER”ouequivalente.
•Canetaseapagador:
PILOT;
FABERCASTELL;
RADEX.
(*)PANTONECOLORFORMULAGUIDECOATED
GARANTIA
•Doisanoscontradefeitosdefabricação.
Obs.:Adataparacálculodagarantiadevetercomobaseoúltimodiadaentregado lotecorrespondenteàordemde
fornecimento.
QuadroBrancoQB01DESCRIÇÃO
•QuadroempainelMDF,quadriculado,dotadodesuportesdefixaçãoecalhametálica,acompanhadodeapagadore
canetas.
CONSTITUINTES
•PainelemMDFde20mm(verreferências),dimensões1200mm(altura)x2500mm(largura),revestidonafacefrontal
emlaminadomelamínicodealtapressão“lousa”quadriculado,1mm(espessura),quadriculadode5x5cm,corBRANCO
BRILHANTE.Afaceposteriordeveráserrevestidacomchapadebalanceamentocontraplacafenólicade0,6mm,lixada
emumaface.
•TodososbordosdopaineldeverãoserencabeçadoscomfitadebordoemPVC(cloretodepolinivinila)com“primer”,
1,5mm(espessura),corCINZA,coladascomadesivo“HotMelting”.
•8suportesdefixaçãodopainelemaçoSAE1008,emchapa14(1,9mm),dobradaseestampadasconformedesenho.
•Conjuntoparafixaçãodossuportesaopainelcompostode16parafusosdeaço,bicromatizados,roscamétrica,cabeça
cilíndrica,fendasimples,M6(diâmetrode6mm)x16mm(comprimento)e16buchasautoatarraxantesdezamacpara
parafusosM6,15mm(comprimento).
•Conjuntoparafixaçãonaparedecompostode8parafusosdeaçocarbono,zincados,roscasoberba,cabeçasextavada,
1/4”(diâmetrode6,3mm)x60mm(comprimento),comarruelas lisas,zincadas,emchapa16(1,5mm)e8buchasde
NylontipoS10.
•Calhametálicaemchapa18(1,2mm),açogalvanizado,com967mmdecomprimento,dobradaeestampadaconforme
desenho.Complementos:
Reforçoemchapa16(1,5mm),açogalvanizado,com967mmdecomprimento,dobradoeestampado;
Fechamentodasduasextremidadesdacalhaemchapa20(0,9mm),açogalvanizado.
• Pintura dos elementosmetálicos em tinta empó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,espessuramínimade40micrometros,corCINZA.
COMPLEMENTO
•Cadaquadrodeveráserfornecidoacompanhadode1apagadore4caixascom12canetascada,nascoresvermelho,
verde,azulepreto.
FABRICAÇÃO
•Parafabricaçãoéindispensávelseguirprojetoexecutivo,detalhamentoseespecificaçõestécnicas.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Deverãosereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbasearredondadososcantosagudos.
• A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “Hot Melting”, devendo receber
acabamentofresadoapósacolagem,configurandoarredondamentodosbordos.
REFERÊNCIAS
•Laminadomelamínicodealtapressão“lousa”quadriculadocorBRANCOBRILHANTElinha“Lousas”padrãoF608
Brancoline(1250x3080mm)comespessurade1mm“FÓRMICA”ouequivalente.
•MDF"Madefibra"(1830x2750mm)comespessurade20mm"DURATEX"ouequivalente.
• Chapa de balanceamento (1250 x 3080mm)  contraplaca fenólica com espessura de 0,6mm  “FÓRMICA” ou
equivalente.
•FitadebordoemPVCcomespessurade1,5mm"REHAU"
ouequivalentecorCINZAreferênciaPANTONE(*)428C.
•Adesivo"HotMelting”parabordos:Jowatherm28050"ARTECOLA"ouequivelente.
•PinturadoselementosmetálicoscorCINZA–referênciaRAL7040.
•Parafusosearruelas“CISER”ouequivalente.
•Buchadezamac“WIND”ouequivelente.
•BuchadeNylontipoS10“FISCHER”ouequivalente.
•Canetaseapagador:
PILOT;
FABERCASTELL;
RADEX.
(*)PANTONECOLORFORMULAGUIDECOATED
GARANTIA
•Doisanoscontradefeitosdefabricação.
Obs.:Adataparacálculodagarantiadevetercomobaseoúltimodiadaentregado lotecorrespondenteàordemde
fornecimento.
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 R$72.409,00

Item Quantidade UN Especificação Marca Valorunitário Valortotal

 32 CJ SUDESTE R$1.040,00 R$33.280,00

R$33.280,00

Item Quantidade UN Especificação Marca Valorunitário Valortotal

Conjuntocoletivo(01mesa/04cadeiras)tamanho1CJC01Alturadoaluno:de0,93ma1,16mDESCRIÇÃO
•Conjuntocoletivocompostode1(uma)mesae4(quatro)cadeiras.
•MesacomtampoemMDPouMDF,revestidonafacesuperioremlaminadomelamínico,enafaceinferioremlaminado
melamínicodebaixapressãoBP,montadosobreestruturatubulardeaço.
• Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,
montadossobreestruturatubulardeaço.
CONSTITUINTESMESA
•TampoemMDPouMDF,comespessurade25mm,revestido
nafacesuperioremlaminadomelamínicodealtapressão,0,8mmdeespessura,acabamentotexturizado,nacorCINZA,
cantosarredondados.RevestimentonafaceinferioremlaminadomelamínicodebaixapressãoBP,nacorBRANCA(ver
referências).Dimensõesacabadas460mm(altura)x800mm(largura)x800mm(profundidade)x25,8mm(espessura),
admitindosetolerânciadeaté+2mmparalarguraeprofundidadee+/1mmparaespessura.
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
LARANJA,coladascomadesivo"HotMelting".Resistênciaaoarrancamentomínimade70N(verfabricação).Dimensões
nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de+/ 0,5mm para espessura.Centralizar pontode
início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central. O ponto de encontro da fita de bordo não deve
apresentarespaçosoudeslocamentosquefacilitemseuarrancamento.
•Estruturadamesacompostade:
Pésconfeccionadosemtubodeaçocarbono,laminadoafrio,comcostura,secçãocirculardiâmetrode38mm(11/2"),
emchapa16(1,5mm);
 Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16
(1,5mm).
• Fixaçãodo tampoà estrutura através deparafusos roscamáquinapolegada, diâmetro de 1/4” x comprimento 2” ,
cabeça
chata,fendasimples.
•Sapatasempolipropilenocopolímerovirgem,isentodecargasminerais,injetadasnacorLARANJA,fixadasàestrutura
atravésdeencaixe.Nomoldedasapatadevesergravadoosímbolointernacionaldereciclagem,apresentandoonúmero
identificador do polímero, identificação do modelo, o nome da empresa fabricante do componente injetado, e a
espessuradachapaeodiâmetrocorrespondenteaotuboparaoqualapeçaéadequada.Nessemoldetambémdeveser
inseridodatadorduplocommiologiratóriode16mmdediâmetro(tipoinsert),indicandomêseanodefabricação.
Obs.:Onomedofabricantedocomponentedeveserobrigatoriamentegrafadoporextenso,acompanhadoounãode
suapróprialogomarca.
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.OgraudeenferrujamentodeveserdeRi0eograudeempolamentodeveserde
d0/t0.
• Pintura dos elementosmetálicos em tinta empó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,espessuramínimade40micrometrosnacorCINZA.
CONSTITUINTES–CADEIRA
Larguradoassento:340mm;
·Profundidadedoassento:260mm;
·Espessuradoassento:7,2mma9,1mm;
·Larguradoencosto:350mm;
·Alturadoencosto:155mm;
·Espessuradoencosto:7,0mma9,3mm;
·Alturadoassentoaochão:260mm;
·Tolerância:até+2mmparalarguraeprofundidade,+/1mmparaespessurae+/10mmparaalturadoassentoao
chão.
• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor LARANJA.Nos
moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentandoonúmero
identificadordopolímero,aidentificaçãodomodelo,eonomedaempresafabricantedocomponenteinjetado.
Nessesmoldestambémdevemserinseridosdatadoresduploscommiologiratório,de16mmdediâmetro(tipo insert),
indicandomêseanodefabricação.
Obs.1:Onomedofabricantedocomponentedeveserobrigatoriamentegrafadoporextenso,acompanhadoounãode
suapróprialogomarca.
• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente,
contendonomínimocincolâminasinternas,comespessuramáximade1,5mmcada,oriundasdereflorestamentooude
procedêncialegal,isentasderachaduras,edeterioraçãoporfungosouinsetos.
•Quandofabricadoemcompensado,oassentodevereceberrevestimentonafacesuperiordelaminadomelamínicode
altapressão,0,6 a0,8mmdeespessura,acabamento texturizado, nacor LARANJA.Revestimentoda face inferiorem
lâminademadeirafaqueadade0,7mm,daespécieEucalyptusgrandis,comacabamentoemselador,seguidodeverniz
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 8 UN MAQMOVEIS/AQ03 R$1.720,00 R$13.760,00ArquivoparapastassuspensasAQ03–DESCRIÇÃO:
• Arquivo de aço para pastas suspensas, de 1335mmde altura x 470mmde largura x 710mmprofundidade, com 4
gavetasmontadassobretrilhostelescópicosquepermitamaberturatotal,dotadodesapatasniveladorasnabase.
CONSTITUINTES
•ChapadeaçoSAE1010/1020:
Corpoeestruturainternaemchapa22(0,75mm);
Gavetasemchapa24(0,60mm);
Trilhostelescópicoseguiaszincadosemchapa18(1,20mm)ousuperir;
Hastedetravamentodegavetasemchapa16(1,50mm);
Fechamentoinferior(juntoaopiso)emchapa24(0,60mm).
•Puxadoresemzamacnoacabamentosteelde96mm.
•Fechaduradetamborcilíndrico(mínimo4pinos)comsistemadetravamentosimultâneodasgavetas.
•Chavesemduplicata.
•Compressoresparapastasemtodasasgavetas.
•Portaetiquetasestampadoousobreposto,sendoesteúltimoexclusivamentedeligametálicanãoferrosacromadoou
niquelado.
• Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com
capacidadedecargaverticalmínimade45kgemecanismocontraescape.
•Sapatasniveladorasemmetalcromadocombasedepolipropilenoinjetadocomdimensões35mmx3/8"x1".
•Porcasoldadainternamenteàbaseparafixaçãodassapatas.
•PinturaemtintaempóhibridaEpóxi/Poliéster,eletrostática,brilhante,polimerizadaemestufa,espessuramínimade
40micrometrosnacorCINZA.
FABRICAÇÃO
• Para fabricação é indispensável seguir detalhamentos e especificações técnicas, e atender as recomendações das
normasespecíficasparacadamaterial.
•Aplicartratamentoantiferruginosoqueassegureresistência
àcorrosãoemcâmaradenévoasalinadenomínimo240horas(conformeNBR8094).Ograudecorrosãonãodeveser
maiorqueRi1(conformeNBRISO46283).
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Devemsereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbas,esmerilhadasjuntassoldadasearredondadosos
cantosagudos.
•Aestruturainternadeveserunidaaocorpodoarquivopormeiodesoldaaponto.Ospontosdevemterespaçamento
máximode40cmentresi.
• Os batentes horizontais e verticais devem ser unidos pormeio de solda de tal forma que se configure uma única
estruturacomodesaparecimentodasemendas.
•Asgavetasdevemserdotadasdecontrachapanasuapartefrontalaolongodetodaaextensãodapeça.Osparafusos
defixaçãodospuxadoresdevematravessarachapaeacontrachapadapartefrontaldagaveta.
•Profundidademínimaútildagaveta=620mm.
• Os componentes cujas dimensões não estão especificadas serão avaliados pela robustez que é dada pela relação
espessuradechapaxdimensõesdasdobras.
REFERÊNCIAS
•CorCINZAreferênciaRAL(*)7047.
•Sapatasniveladorasemmetalcromadocombasedepolipropilenoinjetado,dimensões35mmx3/8"x1"“CAAD”ou
"MASTICMOL"equivalente.
(*)RALRATIONELLEARBEITSGRUNDLAGENFÜRDIEPRAKTIKERDESLACK
GARANTIA
•Trêsanoscontradefeitosdefabricaçãoeoxidação.
Obs.:Adataparacálculodagarantiadevetercomobaseoúltimodiadaentregado lotecorrespondenteàordemde
fornecimento.
ArquivoparapastassuspensasAQ03–DESCRIÇÃO:
• Arquivo de aço para pastas suspensas, de 1335mmde altura x 470mmde largura x 710mmprofundidade, com 4
gavetasmontadassobretrilhostelescópicosquepermitamaberturatotal,dotadodesapatasniveladorasnabase.
CONSTITUINTES
•ChapadeaçoSAE1010/1020:
Corpoeestruturainternaemchapa22(0,75mm);
Gavetasemchapa24(0,60mm);
Trilhostelescópicoseguiaszincadosemchapa18(1,20mm)ousuperir;
Hastedetravamentodegavetasemchapa16(1,50mm);
Fechamentoinferior(juntoaopiso)emchapa24(0,60mm).
•Puxadoresemzamacnoacabamentosteelde96mm.
•Fechaduradetamborcilíndrico(mínimo4pinos)comsistemadetravamentosimultâneodasgavetas.
•Chavesemduplicata.
•Compressoresparapastasemtodasasgavetas.
•Portaetiquetasestampadoousobreposto,sendoesteúltimoexclusivamentedeligametálicanãoferrosacromadoou
niquelado.
• Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com
capacidadedecargaverticalmínimade45kgemecanismocontraescape.
•Sapatasniveladorasemmetalcromadocombasedepolipropilenoinjetadocomdimensões35mmx3/8"x1".
•Porcasoldadainternamenteàbaseparafixaçãodassapatas.
•PinturaemtintaempóhibridaEpóxi/Poliéster,eletrostática,brilhante,polimerizadaemestufa,espessuramínimade
40micrometrosnacorCINZA.
FABRICAÇÃO
• Para fabricação é indispensável seguir detalhamentos e especificações técnicas, e atender as recomendações das
normasespecíficasparacadamaterial.
•Aplicartratamentoantiferruginosoqueassegureresistência
àcorrosãoemcâmaradenévoasalinadenomínimo240horas(conformeNBR8094).Ograudecorrosãonãodeveser
maiorqueRi1(conformeNBRISO46283).
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Devemsereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbas,esmerilhadasjuntassoldadasearredondadosos
cantosagudos.
•Aestruturainternadeveserunidaaocorpodoarquivopormeiodesoldaaponto.Ospontosdevemterespaçamento
máximode40cmentresi.
• Os batentes horizontais e verticais devem ser unidos pormeio de solda de tal forma que se configure uma única
estruturacomodesaparecimentodasemendas.
•Asgavetasdevemserdotadasdecontrachapanasuapartefrontalaolongodetodaaextensãodapeça.Osparafusos
defixaçãodospuxadoresdevematravessarachapaeacontrachapadapartefrontaldagaveta.
•Profundidademínimaútildagaveta=620mm.
• Os componentes cujas dimensões não estão especificadas serão avaliados pela robustez que é dada pela relação
espessuradechapaxdimensõesdasdobras.
REFERÊNCIAS
•CorCINZAreferênciaRAL(*)7047.
•Sapatasniveladorasemmetalcromadocombasedepolipropilenoinjetado,dimensões35mmx3/8"x1"“CAAD”ou
"MASTICMOL"equivalente.
(*)RALRATIONELLEARBEITSGRUNDLAGENFÜRDIEPRAKTIKERDESLACK
GARANTIA
•Trêsanoscontradefeitosdefabricaçãoeoxidação.
Obs.:Adataparacálculodagarantiadevetercomobaseoúltimodiadaentregado lotecorrespondenteàordemde
fornecimento.
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 52 UN MAQMOVEIS/AR02 R$1.660,00 R$86.320,00

 5 UN MAQMOVEIS/AR05 R$1.720,00 R$8.600,00

Armáriodeaço/2portasAR02DESCRIÇÃO
• Armário de aço, com 1600mm de atura x 900mm largura x 450mm profundidade , dividido verticalmente em 2
compartimentospormeiodedivisóriascomportas independentes,dotadode3prateleiras removíveiseajustáveisem
cadacompartimento.
CONSTITUINTES
•ChapadeaçoSAE1010/1020.
Corpo,divisóriaseportasemchapa22(0,75mm);
Prateleirasereforçodasportasemchapa20(0,90mm);
Baseemchapa18(1,25mm);
BarrasdetravamentodasportasØ=1/4”(mínimo);
Dobradiçasemchapa14(1,9mm).
•Cadaportadevedaracessoaumcompartimentoindependente,separadopormeiodedivisóriavertical.
•Trêsprateleirasporcompartimento,removíveiseajustáveis.
•Dobradiçasinternasnãovisíveisnaparteexteriordomóvelcomnomínimo75mmdealturatrêsunidadesporporta.
•Maçanetaecanoplainteiramentemetálicas,deliganãoferrosa,cromadas,comtravamentoporsistemacremona.
•Fechaduradetamborcilíndricoembutidanamaçanetacomnomín.4pinos.
•Chavesemduplicatapresasàsmaçanetascorrespondentes.
•Portaetiquetasestampadoousobreposto,sendoesteúltimoexclusivamentedeligametálicanãoferrosacromado.
•PinturaemtintaempóhibridaEpóxi/Poliéster,eletrostáticabrilhante,polimerizadaemestufa,espessuramínimade40
micrometrosnacorCINZA.
FABRICAÇÃO
•Parafabricaçãoéindispensávelseguirdetalhamentoseespecificaçõestécnicas.
•Aplicartratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadenomínimo240
horas(conformeNBR8094).OgraudecorrosãonãodevesermaiorqueRi1(conformeNBRISO46283).
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Devemsereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbasearredondadososcantosagudos.
• Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos
cortantes.
• Prateleirascomdobrasduplas nosbordos da frente e fundo, 1ª dobra mínimo20mm.2ªdobra mínimo10mm.
Dobraslateraissimplesmínimo20mm.
•Portascomdobrasduplasemtodooperímetro,1ªdobramínimo20mm.2ªdobramínimo15mm.
•Basecomdobrasduplas,1ªdobramínimo20mm.2ªdobramínimo15mm,soldadaaocorpocomummínimode10
pontosdesoldaespaçadosuniformemente.
•Asjunçõesdechapasnoscantosdasportasdevemreceberpreenchimentocomsolda.
•Rebatera180ºadobrainternadasportas,noladodefixaçãodasdobradiças.
• Os reforços das portas devem ser soldados às mesmas com um mínimo de 9 pontos de solda para cada porta,
espaçadosuniformemente.
•Fixarportaspormeiodedobradiçasembutidasesoldadas.
•As prateleiras devemser reguláveis através dedispositivos quepermitamo ajuste emalturas de até 100mmentre
prateleiras.Furosouparafusosnãodevemservisíveisdoladoexternodomóvel.
REFERÊNCIAS
•PinturanacorCINZAreferênciaRAL7047.
GARANTIA
•Trêsanoscontradefeitosdefabricaçãoeoxidação.
Obs.:Adataparacálculodagarantiadevetercomobaseoúltimodiadaentregado lotecorrespondenteàordemde
fornecimento.

Armáriodeaço/6portas–AR05DESCRIÇÃO
•Armáriodeaço,com1970mmdealturax640mmlargurax450mmprofundidade,6compartimentossobrepostosem3
fileirashorizontaise2fileirasverticaisdotadosdeportasefechadurasindependentes.
CONSTITUINTES
•ChapadeaçoSAE1010/1020.
Corpo,divisóriaseportasemchapa22(0,75mm);
Pisodoscompartimentosemchapa20(0,90mm);
Pésemchapa16(1,50mm);
Dobradiçasemchapa14(1,9mm);
Cabidesemformadeganchochapa14(1,9mm).
•Dobradiçasinternasnãovisíveisnaparteexteriordomóvelnomínimo75mmdealturaduasunidadesporporta.
•Fechaduradetamborcilindricotipo“Yale”.
•Chavesemduplicataspresasàportacorrespondente.
•Portaetiquetasestampadoousobreposto,sendoesteúltimoexclusivamentedeligametálicanãoferrosacromado.
•PinturaemtintaempóhibridaEpóxi/Poliéster,eletrostáticabrilhante,polimerizadaemestufa,espessuramínimade40
micrometrosnacorCINZA.
FABRICAÇÃO
•Parafabricaçãoéindispensávelseguirdetalhamentoseespecificaçõestécnicas.
•Aplicartratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmaradenévoasalinadenomínimo240
horas(conformeNBR8094).OgraudecorrosãonãodevesermaiorqueRi1(conformeNBRISO46283).
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Devemsereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbasearredondadososcantosagudos.
• Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos
cortantes.
•Pisodoscompartimentoscomdobrasduplasnabordafrontal,1ªdobramínimo20mm.2ªdobramínimo10mm.
Bordaslateraisedefundocomdobrassimples–mínimo20mm.
•Portascomdobrasduplasemtodoperímetro,1ªdobramínimo20mm.2ªdobramínimo15mm.
•Asjunçõesdechapasnoscantosdasportasdevemreceberpreenchimentocomsolda.
•Fixarportaspormeiodedobradiçasembutidasesoldadas.
•Rebatera180ºadobrainternadasportas,noladodefixaçãodasdobradiças.
•Osreforçosdasportasdeverãosersoldadosaelascomummínimode6pontosdesoldaparacadaporta,espaçados
uniformemente.
• O piso inferior do armário bem como os pés de apoio deverão receber reforço estrutural de forma a garantir
estabilidadeerigidezdoconjunto.
REFERÊNCIAS
•PinturanacorCINZAreferênciaRAL7047.
GARANTIA
•Trêsanoscontradefeitosdefabricaçãoeoxidação.
Obs.:Adataparacálculodagarantiadevetercomobaseoúltimodiadaentregado lotecorrespondenteàordemde
fornecimento.
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 5 UN AESCOLAR/LG07 R$2.980,00 R$14.900,00

 
 

LousaquadriculadaLG07DESCRIÇÃO
•Lousacompostade2painéiscomponíveis(esquerdoedireito),emMDF,quadriculados,dotadosdesuportesdefixação
ecalhasmetálicas(esquerdaedireita).
CONSTITUINTES
•2painéisemMDFde20mm(verreferências),dimensões1200mm(altura)x2500mm(largura)cada,revestidona
face frontal em laminadomelamínico de alta pressão “lousa” quadriculado, 1mm (espessura),quadriculadode5,00 x
5,00cm, cor VERDE. A face posterior deverá ser revestida com chapa de balanceamento  contraplaca fenólica de
0,6mm,lixadaemumaface.
•TodososbordosdopaineldeverãoserencabeçadoscomfitadebordoemPVC(cloretodepolinivinila),com“primer”,
1,5mm(espessura),namesmacoretonalidadedolaminado,coladascomadesivo“HotMelting”.
•16suportesdefixaçãodopainelemaçocarbonoSAE1008,emchapa14(1,9mm),dobradoseestampados.
• Conjunto para fi xação dos suportes ao painel composto de 32 parafusos de aço, bicromatizados, rosca métrica,
cabeça cilíndrica, fenda simples,M6 (diâmetro de 6mm) x 16mm de comprimento e 32 buchas autoatarraxantes de
zamacparaparafusosM6,15mmdecomprimento.
• Conjunto para fixação na parede composto de 16 parafusos de aço carbono, zincados, rosca soberba, cabeça
sextavada,1/4”(diâmetrode6,3mm)x60mm(comprimento),comarruelaslisas,zincadas,emchapa16(1,5mm)e16
buchasdeNylontipoS10.
•2calhasmetálicas(esquerdaedireita)emchapa18(1,2mm),açogalvanizado,com2500mmdecomprimentocada,
dobradaeestampadaconformeprojeto.Complementos:
Reforçoemchapa16(1,5mm),açogalvanizado,com2500mmdecomprimento,dobradoeestampado;
Fechamentodasextremidadesnaextensãohorizontaldacalhacompostaemchapa20(0,9mm),açogalvanizado;
Apoioemchapa16(1,5mm),açogalvanizado;devehaverumacadacentro,entreeixosdefixação(totaldetrêspara
cadacalha);
Elementoconectoremchapa18(1,2mm),açogalvanizado.
•Ascalhasdeverãoser"espelhadas"paraquequandocompostas,asbordasnasduasextremidadestenhamseuscantos
arredondadoseasbordasqueseencontramtenhamseuscantosretos.
• Pintura dos elementosmetálicos em tinta empó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa,espessuramínimade40micrometros,corCINZA.
FABRICAÇÃO
•Naspartesmetálicasdeveseraplicadotratamentoantiferruginosoqueassegureresistênciaàcorrosãoemcâmarade
névoasalinadenomínimo300horas.
•Soldasdevempossuir superfície lisaehomogênea,nãodevendoapresentarpontoscortantes,superfíciesásperasou
escórias.
•Deverãosereliminadosrespingoseirregularidadesdesolda,rebarbasearredondadososcantosagudos.
• A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “Hot Melting”, devendo receber
acabamentofrezadoapósacolagem,configurandoarredondamentodosbordos.
REFERÊNCIAS
• Laminado melamínico de alta pressão “lousa” quadriculado  cor VERDE  linha “Lousaline”, padrão F208 (1250 x
3080mm)comespessurade1mm“FÓRMICA”ouequivalente.
•MDF"Madefibra"(1830x2750mm),comespessurade20mm“DURATEX”ouequivalente.
• Chapa de balanceamento (1250 x 3080mm)  contraplaca fenólica com espessura de 0,6mm  “FÓRMICA” ou
equivalente.
•FitadebordoemPVCcomespessurade1,5mm"REHAU"ouequivalente.
•Adesivo"HotMelting”parabordos:Jowatherm28050"ARTECOLA"ouequivelente.
•PinturadoselementosmetálicoscorCINZA–referênciaRAL7040.
•Parafusosearruelas“CISER”ouequivalente.
•Buchadezamac“WIND”ouequivelente.
•BuchadeNylontipoS10“FISCHER”ouequivalente.
IDENTIFICAÇÃOPARAMONTAGEM
• Identificar, por meio de etiquetas adesivas, o verso de cada painel e cada calha com a informação “esquerdo” e
“direito”,conformesuaposiçãodemontagem.
GARANTIA
•Doisanoscontradefeitosdefabricação.
Obs.:Adataparacálculodagarantiadevetercomobaseoúltimodiadaentregado lotecorrespondenteàordemde
fornecimento.
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