


OPCIONAL

Base Nylon

Braço Licit 7 Com Regulagem

Descritivo ITEM 02 
Cadeira giratória com espaldar alto braço regulável
Base com estrutura de cinco patas, com 65 cm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim
características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com
rodas de 50 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência
na base evitando a queda do mesmo.
Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento emnylon que permite um deslizamento suave em qualquer piso.

Estofados:
Encosto:
Estrutura do encosto alto em chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas
compensada com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica ou chassi interno em polipropoleno injetado
estrutural de grande resistência mecânica conformado anatomicamente, provida de superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura
média, densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80 mm de largura x 6,35 mm de espessura dotada de
mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem vertical embutido internamente com acabamento em polipropileno blindando todo
conjunto. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil.

 



Assento:
Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeira selecionadas compensada com
15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de
espessura média, densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso
de perfil.

Revestimento:
Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético semi-courodublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3.

Mecanismo:
Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio, e placa superior em chapa de açoestampada com vincos que dão maior resistência e mecânica,
totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e encosto
e com movimento relax, com os seguintes comandos:

Regulagem de altura de 50 mm através de manopla lateral de fácil acesso. Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto.
Movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão lateral de fácil acesso.
Ajuste de tensão através de manipulo lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biotipo e peso do usuário.
Suporte de encosto em chapa de aço fixada ao mecanismo para formar o conjunto deregulagens, criando assim sistema anti-impacto para o encosto
que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo.
A ligação do assento ao encosto é feita atravésde parafusos com rosca métricae arruelas de pressão e a coluna central através de cone Morse.

Braços:
Estrutura fabricada em corpo de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica em forma de "T" na cor preta, apoio anatômico com medidas
mínimas para o apoio de 240 mm de profundidade e 80 mm de largura com camada superficial em poliuretano integral-skim, regulável na altura no
mínimo 03 posições e com os seguintes comandos:
Ajuste de altura através de botão de 100 mm. Abertura lateral do apoio de braço.

Poltrona espaldar alto:
Medidas aproximadas (tolerância de 5% para mais ou para menos, desde que em conformidade com a NBR 13.962/2006):
Altura: 1100 mm Alturado Encosto: 600 mm
Largura do assento: 480 mm Altura do Assento: 480/580 mm Profundidade do assento: 460 mm Largurado Encosto: 480/520mm
A cor e o revestimento do material deverãoser definidos na emissão do empenho. 
Prazo de garantia: 05 anos.

 





DESCRITIVO ITEM 03
CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS PARA REUNIÃO: Base com estrutura de cinco patas, com 65 cm de
diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim características de
resistência mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios
duplos com rodas de 50 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que
possibilita acoplamento fácil e resistência na base evita ndo a queda do mesmo. Rodas duplas, unidas através de eixo
horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon que permite um deslizamento suave em qualquer piso.
Estofados: Encosto: Estrutura do encosto médio em chassi confeccionado em compensado prensado a quente com
lâminas mescladas de madeira selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta
resistência mecânica ou chassi interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica conformado
anatomicamente, provida de superfície estofada em espuma de poliuretano injetado de 60 mm de espessura média,
densidade 50/60 kg/m3. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80 mm de largura x 6,35 mm de
espessura dotada de mecanismo deslizante em nylon tipo cremalheira para regulagem vertical, embutido internamente
com acabamento em polipropileno blindando todo conjunto. Carenagem em polipropileno texturizado preto que
dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento chassi confeccionado em compensado prensado a quente com
lâminas mescladas de madeira selecionadas compensada com 15 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta
resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 60 mm de espessura média, densidade
50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso
de perfilRevestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético semi-couro dublado com
espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Mecanismo: Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio e
placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e mecânica, totalmente pintado pelo
sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de assento e
encosto e com movimento relax, com seguintes comandos: Regulagem de altura de 100 mm através de manopla lateral
de fácil acesso. Bloqueio de movimento em várias posições anti-impacto. Movimento sincronizado entre o encosto e
assento com proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão lateral de fácil acesso. Ajuste de tensão
através de manipulo lateral com sinalizador de tensão de acordo com o biotipo e peso do usuário. Suporte de encosto
em chapa de aço fixada ao mecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando assim sistema anti-impacto para o
encosto que impede o choque do encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. 



A ligação do assento ao encosto é feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de pressão e a coluna central através
de cone Morse. Medidas aproximadas (tolerância de 5% para mais ou para menos, desde que em conformidade com a NBR
13.962/2018): Altura: 940 mm Largura do assento: 480 mm Profundidade do assento: 460 mm Altura do Assento: 420/580 mm
Largura do Encosto: 440/520 mm Altura do Encosto: 400 mm 




