Jacareí, Junho de 2021.
Consultora: Elaine Fernandes / e-mail: vendas@mundergonomia.com.br
Telefone / WhatsApp (12) 98806 0070
Ref.: RPL500/21
SUPORTE MOUSE, TECLADO, QUEBRA-QUINA E FACILITADOR DE TEXTO.
Nossa empresa criada em 1991 no Brasil foi a primeira a trazer esses
suportes para o Brasil. Eram importados dos EUA. Pioneira em
ergonomia no Brasil onde começou a introduzir cursos e treinamentos,
seu fundador Eng. Prof. Osny Telles Orselli assina e lauda todos os
modelos hoje em dia comercializados. Basta solicitar gratuitamente
que encaminharemos o Programa Punho Seguro para a prevenção
das LER/DORT aos nossos clientes.
Mouse PAD e Suporte Ergonômico para Teclado: Seu Punho na Posição Correta - Ficar em frente ao
computador e utilizar o mouse diariamente requer cuidados essenciais com o posicionamento dos braços.
É crucial manter a posição correta e ergonômica dos punhos e das mãos, prevenindo assim, Lesões
causadas por Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT).
Modelos da serie Punho Seguro. Conheça o demo do Programa de Prevenção das LER DORT.
https://mundoergonomia.com.br/categoria-produto/suportes-ergonomicos/suporte-para-punhos/

1. MOUSE PAD PU ECONÔMICO
Material: Fabricado totalmente em poliuretano- PU injetado integral skin sem emendas em
uma só peça.
Dimensões Manta para rolagem do Mouse:
Largura: 170 mm x Profundidade: 180 mm x Espessura: 10 mm
Dimensões Apoio do Pulso:
Largura: 170 mm x Profundidade: 70 mm x Espessura: 30 mm
Não há possibilidades de inclusão de logo.
Os produtos injetados em poliuretano com acabamento integral skin são também indicados
para maior durabilidade, higiene e prevenção de contaminação em virtude de não terem
revestimentos de tecido que alem de serem mais frágeis, sujam e se contaminam com maior
facilidade.

Ref.: 03003 - Cor Preta
Ref.: 03004 – Cor Cinza

2. MOUSE PAD EM ESPUMA
Material: Fabricado em tecido macio com toque “gelado”, base de borracha de PVC 4 mm
antiderrapante, com espuma injetada em poliuretano na área do pulso.
Dimensões Manta para Rolagem do Mouse:
Profundidade: 180 mm x Largura: 220 mm
Dimensões do Apoio do pulso:
Profundidade: 60 mm x Largura: 220 mm
Opções de Cores: preta, vermelho ou azul marinho.
Esta versão permite logomarcas por processo de sublimação

Ref.:03015 – Sem Logo
Ref.: 03021 – Com Logo
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3. MOUSE PAD EM GEL com ou sem Logo NC
Material: Fabricado em tecido macio com toque “gelado”, base de borracha de PVC 4 mm
antiderrapante, com GEL na área do pulso.
Dimensões Manta para Rolagem do Mouse:
Profundidade: 180 mm x Largura: 220 mm
Dimensões do Apoio do pulso:
Profundidade: 60 mm x Largura: 220 mm
Opções de Cores: preta, vermelho ou azul marinho.
Esta versão permite logomarcas por processo de sublimação.

Ref.: 03024 – Sem Logo
Ref.: 03021 – Com Logo

4. APOIO PARA PUNHO / TECLADO PU ECONÔMICO
Material: Fabricado totalmente em poliuretano integral SKIN PU, injetado sem necessidade de
qualquer outro material sob a base.
Dimensões:
Largura: 500 mm x Profundidade: 85 mm x Altura: 22 mm
Produto projetado nos EUA junto com nosso engenheiro de segurança e vendido no Brasil há
mais de 25 anos.
Possibilidade sob consulta e quantidades de se colocar baixo relevo com nome ou logo no
próprio PU.
Não há possibilidades de inclusão de logo.
Os produtos injetados em poliuretano com acabamento integral skin são também indicados
para maior durabilidade, higiene e prevenção de contaminação em virtude de não terem
revestimentos de tecido que além de serem mais frágeis, sujam e se contaminam com maior
facilidade.

Ref.: 04005 – Cor Preta
Ref.: 04006 – Cor Cinza

5. APOIO PARA PUNHO / TECLADO PU COM MANTA LONGA
Material: Fabricado totalmente em poliuretano integral SKIN PU, injetado colado sobre uma
base de EVA longa, sem necessidade de qualquer outro material sob a base.
Dimensões do Apoio do pulso
Largura: 500 mm x Profundidade: 85 mm x Altura: 22 mm
Dimensões da manta:
Largura: 500 mm x Profundidade: 205 mm x Altura: 10 mm
Produto projetado nos EUA junto com nosso engenheiro de segurança e vendido no Brasil há
mais de 25 anos.
Possibilidade sob consulta e quantidades de se colocar baixo relevo com nome ou logo no
próprio PU. Não há possibilidades de inclusão de logo. Possibilidade sob consulta de se fazer
com manta curta.
Os produtos injetados em poliuretano com acabamento integral skin são também indicados
para maior durabilidade, higiene e prevenção de contaminação em virtude de não terem
revestimentos de tecido que além de serem mais frágeis, sujam e se contaminam com maior
facilidade.

Ref.: 04007 – Cor Preta
Ref.: 04008 – Cor Cinza

6. APOIO PARA PUNHO / TECLADO EM ESPUMA NC
Material: Fabricado em tecido macio com toque “gelado” e de secagem rápida,
base de borracha de PVC 2,5 mm antiderrapante, com espuma injetada em
poliuretano na área do pulso.
Dimensões do Apoio do pulso:
Largura: 470 mm x Profundidade: 100 mm x Altura: 15 mm
Tecido padrão na cor preta, com opção nas cores azul marinho, vermelho e
branco sob consulta.
Esta versão permite logomarcas por processo de sublimação.

Ref.: 04018 - Sem Logo
Ref.: 04019 – Com logo
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7. APOIO PARA PUNHO / TECLADO EM ESPUMA COM MANTA.
ESTRUTURA: Em monobloco, composta de almofada para apoio de punho injetada
em poliuretano.
A almofada é lisa, macia, confortável, contínua em toda a sua extensão e com
espessura constante. O conjunto possui características que permitam uma boa
aderência em superfícies lisas.
MATERIAL: Monobloco em E.V.A, com densidade entre 90 e 160 kg/m3, flexível,
leve, indeformável; Espuma de Alta Densidade – D37 atóxica – Revestida com Tecido
Poliéster, não irritante à pele, resistente à concentração de calor e umidade;
Acabamento: com bordas e cantos arredondados.
Almofada de Punho: Largura 470 mm X Profundidade: 70 mm X Espessura: 23 mm
Base: Largura: 510 mm X Profundidade: 140 mm
Personalização marcas e logo marcas: Impressão Sublimática – Cromia – Direto no
Tecido; Formato Retangular 510 mm x 140 mm; c/ Base de Borracha de E V A 5
mm Preto
Revestimento em Tecido Poliéster nas Cores: preta, vermelho ou azul marinho.

Ref.: 04010 – Sem Logo
Ref.: 04011 – Com Logo

8. APOIO PARA PUNHO / TECLADO EM GEL MT
Material: Fabricado em tecido macio com toque “gelado”, base antiderrapante,
com apoio para o pulso em gel.
Dimensões do Apoio do pulso
Largura: 450 mm x Profundidade: 650 mm x Altura: 25 mm
Tecido padrão na cor preta, Não há possibilidades de inclusão de logo. Produto
sob consulta de estoque.

Ref.: 04016
9. APOIO PARA ANTE BRAÇO QUEBRA QUINA
Apoio para punho totalmente injetado em poliuretano integral SKIN PU, sem
necessidade de qualquer outro material sob a base. Facilmente colocadas sobre
mesas ou bancadas para evitar as perigosas e altamente prejudiciais quinas vivas,
podem ser utilizadas uma ao lado da outra para formar grandes áreas para
bancadas industriais e produção.
Os produtos injetados em poliuretano com acabamento integral skin são também
indicados para maior durabilidade, higiene e prevenção de contaminação em
virtude de não terem revestimentos de tecido que alem de serem mais frágeis,
sujam e se contaminam com maior facilidade.
Dimensões do apoio do punho:
Largura: 110 mm x Profundidade: 490 mm x Altura: 205 mm

Ref.: 05002 – Cor Preta
Ref.: 05001 – Cor Cinza

10. SUPORTE DE ANTEBRAÇO MAGNÉTICO PARA MESA
Apoio para antebraço magnético preso à superfície de trabalho por
morsa para mesas ou bancado até 45 mm de espessura.
Base de MDF pintada com revestimento em neoprene na cor preta.
Contém 08 pastilhas magnéticas: O magnetismo é permanente e
promovem o equilíbrio do fluxo energético e magnético do corpo.
Dimensões: Largura: 150 mm x Profundidade: 230 mm
Sugerimos aquisição do par.

Ref.: 02014
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11. FACILITADOR DE TEXTO COM RÉGUA
Suporte de texto para ser colocado sobre a superfície de trabalho sem qualquer fixação.
Simplesmente apoiado sobre a mesa, por base revestida de neoprene anti derrapante.
Documentos a serem digitalizados presos à prancheta por morsa de fácil manejo. Régua na
cor azul Para facilitar o rápido reencontro com o texto, móvel para melhor copiar o texto.
Limitador de espaço na margem esquerda e na parte inferior.
Tamanho da prancheta para padrão A 4.
Prancheta pode ser rotacionada, elevada e inclinada em relação à superfície, de maneira a
permitir ergonomicamente seu ajuste aos diversos biotipos e medidas antropométricas dos
usuários.
Haste em aço cromado ou pintado. Componentes Heavy Duty.Injetado em PCV e
Polipropileno e Nylon de alta espessura. Nada a ver com produtos similares frágeis made in
China.
Dimensões:
Elevação máxima da prancheta contada a partir do centro: 300 mm
Inclinação de zero a 180 graus.
Rotação: 360 graus
Rotação, inclinação e regulagem de altura proporcionada por manípulo. Cor Padrão Cinza
argila.

Ref.: 02013

Mais detalhes:
VÍDEOS
https://www.youtube.com/watch?v=ezqPlHJYxew&list=PL5flb2NvZ7Gg1fTnmbyoCtvnjmSqElOCw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ZHinU9f3sLw&list=PL5flb2NvZ7Ggn7MucB6r6ntwuu9zYrtP1
SITE
Suportes ergonômicos - https://mundoergonomia.com.br/categoria-produto/suportes-ergonomicos/
Suporte para Notebook, Suporte para Monitores e suportes para punhos.
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ENTREGA, PAGAMENTO, FRETE E VALIDADE
Prazo de entrega: 30 dias após confirmação do pedido de compra.
Condições para faturamento e pagamento:
Opção 1: Pagamento parcelado via PAGSEGURO (juros por conta do cliente)
Opção 2: 5% de desconto para pagamento 100% antecipado via boleto bancário.
Outras opções sob consulta e negociação.
Frete: FOB - Preço posto em nossa filial em São José dos Campos – SP – Rua Quebra Eixo,44 –Capão Grosso- Cep:
12.225-662. A retirar por V. Sas ou a entregar com frete destacado em nota fiscal, após aprovação de cotação.
Validade desta proposta: 10 dias.

Somos uma empresa Optante pelo Simples Nacional, portanto, não transferimos crédito de IPI, transferimos crédito
de ICMS no percentual de 3,56% sob o valor dos produtos.
Garantia: 1 ano contra defeitos de matéria prima, considerando turno de 08 horas diárias, não se aplicando
em ambientes pesados e hostis, colocado em nossa matriz Jacareí – SP, com despesas de frete demais
despesas por conta do cliente.
Em caso do produto apresentar qualquer defeito de fabricação, o mesmo deverá ser encaminhando para nossa
matriz em Jacareí – SP, para avaliação do nosso departamento de qualidade e após é emitido um relatório
informando as causas do problema, e definição para correção. Após constatação do problema e ciência do
cliente, o fornecedor fará a troca das peças em garantia, e disponibilizará o produto para retirada. Todas as
despesas de logística ficam por conta do cliente.

DIFERENCIAL ASE - MUNDOERGONOMIA
Nossa empresa não vende apenas produtos. Auxiliamos na viabilização de soluções em conformidade legal.
Temos uma equipe multidisciplinar de engenheiros, ergonomistas, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, técnicos de segurança, engenheiros de
segurança, advogados e outros profissionais que dão todo suporte técnico e legal na aquisição do material de acordo com a necessidade do seu
estabelecimento e do seu posto de trabalho específico. Somos especialistas na área de adequação sanitárias, ambientais, ocupacionais e,
especialmente, ERGONÔMICAS. Além de produtos, fazemos a AET, Análise Ergonômica do Trabalho e todos os treinamentos obrigatórios. Temos
os serviços completos E INTEGRADOS de adequações as NRs (NR17, NR1, NR10, NR12, NR32, NR36 e outras), ANVISA - RDCs, e outras
normas e exigências técnicas e legais em um trabalho conjunto e integrado. Elaboramos o Laudo, o projeto de adequação, implementamos o
projeto e fornecemos as certificações necessárias, TUDO EM CONFORMIDADE LEGAL.
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