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                                                                  Cadeiras Ergonômicas - Golden Plus - modelo CALL   

A linha Golden Plus possui o melhor custo x benefício de cadeiras ergonômicas revestidas, totalmente sem 

emendas e sem aparecer os filetes e grampos que fixam o tecido à espuma.  

O modelo CALL foi desenvolvido, para uma tarefa 

desgastante, estressante que é o Tele 

Atendimento ou Call Centers.  

O antigo Ministério do Trabalho e Emprego M T E 

elaborou uma LEI específica para as atividades de 

Call Centers, onde um dos pontos são as 

características mínimas das cadeiras a qual uma 

serie de pontos são definidos.  

Outros pontos são as características das mesas, 

apoio de pés, 

mouse pad, 

apoio para monitor e treinamento.  

 

As Cadeiras podem ser revestidas em couro ecológico, vinil ou tecido. 

Todas com acabamento sob o assento e atrás do encosto com capa 

injetada em POLIPROPILENO tratadas contra Raios UVA e UVB que 

permite maior durabilidade. 

 

A BraSGoldeN – Mundoergonomia, está no mercado há mais de 30 

anos realizando Análise Ergonômica do Trabalho, adequações 

ergonômicas, estudos, projetos e treinamentos, todos de acordo com 

Norma Anexo II da NR 17 e Laudo 

Ergonômico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://mundoergonomia.com.br/produto/cadeira-ergonomica-linha-golden-plus-modelo-call/  

GOLDEN PLUS –modelo CALL  

https://mundoergonomia.com.br/produto/cadeira-ergonomica-linha-golden-plus-modelo-call/
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Jacareí, Maio de 2021. 

Consultora: Elaine Fernandes // E-mail: vendas@mundoergonomia.com.br  

WhatsApp // Telefone: (12) 98806-0070 // 3954-0070 

Ref.: RPL500/21 

Cadeira Ergonômica para Golden Plus – modelo CALL 

Especial para Call Center, em conformidade com o ANEXO II DA NR17 

 

1. CADEIRA GOLDEN CALL CENTER  

 
 

Assento e Encosto: Em espuma de poliuretano alta resiliência. 

Capa Externa em Polipropileno.  

Revestimento: Tecido Crepe 100 % Poliéster ou Vinil corrugado. 

Cores sob consulta de Tabela disponível. 

Mecanismo Ergonômico Back System II: Regulagem de 

altura do assento, regulagem de altura e inclinação para o 

Encosto. 

Coluna Giratória a gás, com capa telescópica.  

Base: 5 patas injetada em Nylon Diâmetro de 600 mm  

Padrões: Rodízios Duplos universais fabricados em Nylon. 

Opcionais: Sapatas ou pés fixos: Injetadas em nylon. 

Braço diretor com regulagem de altura em Polipropileno. 

Padrão de cor para os componentes: Preta 

 

 
Dimensões do Assento: Largura: 475 x Profundidade: 475 x Espessura: 50 mm 

Dimensões do Encosto: Largura: 415 x Profundidade: 340 x Espessura: 45 mm 

Altura do Assento em relação ao solo: P09 Mínima 420 mm x máxima 550 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vendas@mundoergonomia.com.br
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Rodízios De Nylon com banda de rodagem em Poliuretano-  
Acréscimo de R$ 35,00 para o Kit com 05 Rodízios. 

 Produzido em Polipropileno Copolímero de alto impacto, com haste em aço 
SAE 1020 como acabamento zincado. São fornecidos com lubrificação 
interna permanente e capa de acabamento. A pista em rolagem em PU 
proporciona rolagem macia para os pisos frios. 

 

Cortesia: Treinamento virtual para atender o Anexo II da NR 17 com arquivo Power Point personalizado.  
Detalhes da linha no site: https://mundoergonomia.com.br/produto/cadeira-ergonomica-linha-golden-plus-modelo-call/  
Todos os modelos da linha no site: https://mundoergonomia.com.br/categoria-produto/cadeiras-ergonomicas/linha-
golden-plus/  
Detalhes do modelo no site: https://mundoergonomia.com.br/produto/cadeira-ergonomica-linha-golden-plus-modelo-
call/ 
Importante na escolha da sua cadeira: https://mundoergonomia.com.br/que-cadeira-devo-usar-2/ 
Conheça alguns vídeos no canal YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCrc5_Uisl7OZHNQky43slhg  
Solicite detalhes dos Laudos Técnicos: Ergonômicos, mecânicos, Segurança do Trabalho, adequação a áreas 

industriais, alimentícias, farmacêuticas e críticas. 
 

 

 

 

 

 

Especificações Técnicas 

 

Assentos e Encosto: 
Assento e Encostos fabricados com espuma injetada de alta resiliência com densidade média de 45 Kg/m³ revestida em 
tecido 100% poliéster CREPE ou VINIL com espessura extra de 0.8 mm Estrutural de madeira compensada, com bordas 
arredondadas, acabamento externo do encosto e sob o assento, com capa de polipropileno tratadas contra raios UVA e 
UVB que as tornam super-resistentes à luz solar e lâmpadas fluorescentes. 

     
 

Mecanismo Incluso nas Cadeiras: Back System II 
O Mecanismo é o componente fundamental nos movimentos das cadeiras 
para ajustar- se ergonomicamente ao biótipo do usuário e também 
permitir a posição mais adequada para a execução das diferentes tarefas 
diárias.  
Permite regulagem de altura do assento, regulagem de altura e inclinação 
para o encosto, com travamento a qualquer ponto. 

 
 

Para apoia braços em  Polipropileno ou Poliuretano. 

 

Detalhes dos Braços com regulagem de altura. Incluso Apoia Braço 
em Polipropileno.  
Braço composto de lâmina de aço dobrada, corpo em polímero 
injetado, sistema de regulagem através de botão frontal de 
acionamento horizontal, regulando o mesmo em 07 posições; Apoia 
Braço Confeccionado em duas partes injetadas em Polipropileno; 
Dimensões gerais do Apoia braço: 245 mm x 80 mm;  

https://mundoergonomia.com.br/produto/cadeira-ergonomica-linha-golden-plus-modelo-call/
https://mundoergonomia.com.br/categoria-produto/cadeiras-ergonomicas/linha-golden-plus/
https://mundoergonomia.com.br/categoria-produto/cadeiras-ergonomicas/linha-golden-plus/
https://mundoergonomia.com.br/que-cadeira-devo-usar-2/
https://www.youtube.com/channel/UCrc5_Uisl7OZHNQky43slhg
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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. 

Nossas cadeiras estão em conformidade com a ABNT de acordo com a NBR13962-2018, garantindo um produto 

de qualidade e conforto dentro dos padrões exigidos. Os padrões dessa norma baseiam-se em um uso diário de 

8 horas, por pessoas de até 110 kg, e com altura entre 1.51m e 1.92m. 
 

     

 

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. 

 


