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ITEM CATÁLOGO ESPECIFICAÇÃO 

01 

 

MESA RETANGULAR (L=1400 MM, P=700 MM, A=740 MM) 
Com as seguintes características mínimas: tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (medium density particleboard – MDP), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas 
as faces com filme termoprensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e anti-reflexo. 
As chapas devem possuir densidade média de 565 kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência 
à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-
1 terminologia, NBR 14810-2 – requisitos e NBR 14810-3 métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as normas ABNT. A fixação do 
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina m6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal, estrutural e de privacidade, 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco e antireflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial kgf/cm² = 
10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – terminologia, NBR 14810-2 – requisitos e NBR 14810-3 – métodos 
de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de 
fixação ao tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada 
curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação é composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas 
chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com 
estampo perfurado ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por 
duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização 
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a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 220º c. As estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Revestimento melamínico na cor a ser definida. 
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PAINEL DE VIDRO TEMPERADO LAPIDADO E POLIDO  
Para estação de trabalho, com espessura mínima de 08 mm com aplicação de película jateada. Medindo 1400mm x 
350mm. A fixação painel/tampo, quando montado sobre tampo deverá ser por meio de suporte metálico tipo “u” com 
ajuste de espessura ou quando montado na face, por meio de cantoneira. Para ser utilizada na mesa retangular (l=1400, 
p=700 mm, a=740 mm) para formar ilhas de 02 ou 4 estações. 
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MESA RETANGULAR (L=1200 MM, P=700 MM, A=740 MM) 
Com as seguintes características mínimas: tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (medium density particleboard – MDP), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas 
as faces com filme termoprensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e anti-reflexo. 
As chapas devem possuir densidade média de 565 kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência 
à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-
1 terminologia, NBR 14810-2 – requisitos e NBR 14810-3 métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as normas ABNT. A fixação do 
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina m6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal, estrutural e de privacidade, 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco e antireflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial kgf/cm² = 
10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – terminologia, NBR 14810-2 – requisitos e NBR 14810-3 – métodos 
de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de 
fixação ao tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada 
curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação é composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas 
chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com 
estampo perfurado ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por 
duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização 
a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
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polimerizada em estufa a 220º c. As estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Revestimento melamínico na cor a ser definida. 
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PAINEL DE VIDRO TEMPERADO LAPIDADO E POLIDO  
Para estação de trabalho, com espessura mínima de 08 mm com aplicação de película jateada. Medindo 1200mm x 
350mm. A fixação painel/tampo, quando montado sobre tampo deverá ser por meio de suporte metálico tipo “u” com 
ajuste de espessura ou quando montado na face, por meio de cantoneira. Para ser utilizada na mesa retangular (l=1200, 
p=700 mm, a=740 mm) para formar ilhas de 02 ou 4 estações. 
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ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM 04 MESAS RETANGULAR (L=1400 MM, P=700 MM, A=740 MM) 
Com as seguintes características mínimas: tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (medium density particleboard – MDP), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas 
as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. 
As chapas devem possuir densidade média de 565 kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência 
à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-
1 terminologia, NBR 14810-2 – requisitos e NBR 14810-3 métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as normas ABNT. A fixação do 
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina m6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal, estrutural e de privacidade, 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco e antireflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial kgf/cm² = 
10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – terminologia, NBR 14810-2 – requisitos e NBR 14810-3 – métodos 
de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de 
fixação ao tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada 
curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação é composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas 
chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com 
estampo perfurado ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por 
duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização 
a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
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polimerizada em estufa a 220º c. As estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Revestimento melamínico na cor a ser definida. Paineis: quatro painéis 
divisórios em vidro temperado lapidado e polido, com aplicação de película jateada. Medindo 1400x350x08 mm 
(largura x altura x espessura). A fixação painel/tampo, quando montado sobre tampo deverá ser por meio de suporte 
metálico tipo “u” com ajuste de espessura ou quando montado na face, por meio de cantoneira. 
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ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM 04 MESAS RETANGULAR (L=1200 MM, P=700 MM, A=740 MM) 
Com as seguintes características mínimas: tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade 
(medium density particleboard – MDP), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-
prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. As chapas devem possuir 
densidade média de 565 kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 terminologia, NBR 14810-2 – 
requisitos e NBR 14810-3 métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico 
de 2,5 mm de acordo com as normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina 
m6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal, 
estrutural e de privacidade, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP), selecionadas 
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 
18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco e antireflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial kgf/cm² = 10,2 de 
acordo com as normas NBR 14810-1 – terminologia, NBR 14810-2 – requisitos e NBR 14810-3 – métodos de ensaio. O 
bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. 
Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao tampo, em tubo de 
aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o 
uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação é composta por dois tubos redondos 
verticais paralelos, com ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos 
tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de 
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saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto 
é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 220º c. As estruturas são dotadas de sapatas 
niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Revestimento melamínico na cor a 
ser definida. Paineis: quatro painéis divisórios em vidro temperado lapidado e polido, com aplicação de película jateada. 
Medindo 1200x350x08 mm (largura x altura x espessura). A fixação painel/tampo, quando montado sobre tampo deverá 
ser por meio de suporte metálico tipo “u” com ajuste de espessura ou quando montado na face, por meio de cantoneira. 
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ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM 02 MESAS RETANGULAR (L=1400 MM, P=700 MM, A=740 MM) 
Com as seguintes características mínimas: tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade 
(medium density particleboard – MDP), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-
prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. As chapas devem possuir 
densidade média de 565 kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 
resistência à tração superficial kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 terminologia, NBR 14810-2 – 
requisitos e NBR 14810-3 métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 
poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico 
de 2,5 mm de acordo com as normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina 
m6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal, 
estrutural e de privacidade, confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP), selecionadas 
de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 
18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco e antireflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial kgf/cm² = 10,2 de 
acordo com as normas NBR 14810-1 – terminologia, NBR 14810-2 – requisitos e NBR 14810-3 – métodos de ensaio. O 
bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. 
Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao tampo, em tubo de 
aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o 
uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação é composta por dois tubos redondos 
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verticais paralelos, com ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos 
tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de 
saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto 
é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 220º c. As estruturas são dotadas de sapatas 
niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Revestimento melamínico na cor a 
ser definida. Painéis: um painel divisório em vidro temperado lapidado e polido, com aplicação de película jateada. Medindo 
1400x350x08 mm (largura x altura x espessura). A fixação painel/tampo, quando montado sobre tampo deverá ser por meio 
de suporte metálico tipo “u” com ajuste de espessura ou quando montado na face, por meio de cantoneira. 
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ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM 02 MESAS RETANGULAR (L=1200 MM, P=700 MM, A=740 MM) 
Com as seguintes características mínimas: tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (medium density particleboard – MDP), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas 
as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. 
As chapas devem possuir densidade média de 565 kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência 
à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-
1 terminologia, NBR 14810-2 – requisitos e NBR 14810-3 métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo 
hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as normas ABNT. A fixação do 
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina m6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal, estrutural e de privacidade, 
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco e antireflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial kgf/cm² = 
10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – terminologia, NBR 14810-2 – requisitos e NBR 14810-3 – métodos 
de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
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espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
ocultos tipo minifix. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de 
fixação ao tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada 
curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de 
sustentação é composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas 
chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com 
estampo perfurado ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por 
duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. Todo o conjunto é submetido a um pré-tratamento por fosfatização 
a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 220º c. As estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. Revestimento melamínico na cor a ser definida. Painéis: um painel divisório 
em vidro temperado lapidado e polido, com aplicação de película jateada. Medindo 1200x350x08 mm (largura x 
altura x espessura). A fixação painel/tampo, quando montado sobre tampo deverá ser por meio de suporte metálico 
tipo “u” com ajuste de espessura ou quando montado na face, por meio de cantoneira. 

 


