
Apresentação
dos bancos

semi sentados 
ou de espara 

modelo
Golden Seat ®

Capacidade 130 kg  ou mais







• Tipos de estruturas: 

Aço Carbono ou Aço INOX AISI 304

• Tipos de bases:

4 pés ou 5 pés 

• Tipos de montage:

sem encosto ou com encosto



• Todos os modelos apresentam

- Regulagem de altura do assento e do encosto

-Trava de segurança

- Assento fácil de trocar

- Assentos giratórios

- Pés com regulagem

para pisos irregulares



ESTUTURA EM AÇO CARBONO:
Tipos de assento:

Modelo Softy em espuma poliuretano alta densidade revestida com tecido antichama, raspa de couro, vinil ou 
políéster ou totalmente injetado em poliuretano integral skin tradicional, ou com apoio para cocxis modelo 

Telles, todos montados em flange de aço de 2 mm espessura estampada a frio removíveis a qualquer momento.

Tipos de encosto
Em espuma de poliueretano revestido, injetado em poliuretano integral skin modelo WDA menor ou WORK maior

ESTUTURA EM AÇO INOX AISI 304

Tipos de assento:
INOX AISI 304, INOX AISI 304 COM PEAD, PEAD, Poliuretano Tradicional, Poliuretano modelo Telles

Tipos de encosto
INOX AISI 304, INOX AISI 304 com PEAD, PEAD, Poliuretano modelo WDA, Poliuretano modelo WORK







estrutura em 
INOX AISI 304









TIPOS DE BASE

5 pés

4 pés



TIPOS DE BASE

Bancos em Aço Inox AISI 304
Bancos em Aço Carbono

5 pés
4 pés 5 pés



Todos os modelos podem ter a opção de rodízios para facilitar o transporte. 

Rodízios para transporte

TIPOS DE BASErodízio

rodízio

rodízio

rodízio





TIPOS DE ENCOSTO





Todos os modelos apresentam: 

- Regulagem de altura do 
assento e do encosto com trava
de segurança

-Assentos com movimento
rotacional removíveis e pés com 
regulagem para pisos irregulares



estrutura em aço carbono



estrutura em 
Aço Inox ASIS 304















Estrutura em Aço INOX AISI 304

Tipos de assento e encosto





INOX AISI 304



INOX AISI 304
COM PEAD



INOX AISI 304
COM PEAD



PEAD



PEAD



POLIURETANO
MODELO TELLES



POLIURETANO

MODELO TRADICIONAL



Estrutura em Aço INOX 
AISI 304

Tipos de assento e 
encosto

Estrutura em 
Aço Carbono

Pintura epóxi por processo eletrostático após 
fosfatização com camada mínima de 60 microns



POLIURETANO 
INTEGRAM SKIN EM 
ALMA DE AÇO 2 mm

MODELO TRADICIONAL

Estrutura em 
Aço Carbono



Estrutura em 
Aço Carbono



POLIURETANO
MODELO TELLES

Estrutura em 
Aço Carbono



POLIURETANO
MODELO 
TELLES com 
regulagem de 
inclinação por 
alavanca
ponto a ponto



fotos











Golden Seat – assento TELLES



Golden Seat – assento TELLES



Golden Seat – assento TELLES















REFERÊNCIAS  AÇO INOX AISI 304



1 – BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304
Assento e encosto 100 % Inox AISI 304

Assento e Encosto em INOX AISI 304.

Dimensões do Encosto:

Largura 300 mm x Profundidade 200 mm

Dimensões do Assento:

Largura 300 mm x Profundidade 200 mm

Estrutura 100% em Aço INOX AISI 304 –

Base 5 Pés.

Acabamento FOSCO

REF: 2645 - Sem Encosto
REF: 2645INOX - Com Encosto



2- BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304. 
Assento Encosto em Inox AISI 304 revestido com PEAD

Assento e Encosto em INOX AISI 304 Revestido 

com PEAD.

Estrutura em Aço INOX AISI 304. 

Dimensões do Encosto:

Largura 300 mm x Profundidade 200 mm

Dimensões do Assento:

Largura 300 mm x Profundidade 200 mm

Estrutura 100% em Aço INOX AISI 304

Base 5 Pés.

Acabamento FOSCO

REF: 2646 - Sem Encosto 
REF: 2646INOXPEAD - Com Encosto



3 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX  AISI 304. 
Assento e encosto em PEAD

Assento e encosto totalmente em PEAD maciço nos 

mesmos tamanhos. 

São fixados às flanges por parafusos em INOX sem 

interferir no conforto das costas ou das nádegas. Cantos 

do encosto arredondado, porem retangular.  

Estrutura em Aço INOX AISI 304. 

Dimensões do Encosto:

Largura 300 mm x Profundidade 200 mm

Dimensões do Assento:

Largura 300 mm x Profundidade 200 mm

Base 5 Pés.

Acabamento FOSCO

REF: 2647 - Sem Encosto 
REF: 2647PEAD - Com Encosto



4 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304. 
Assento em Poliuretano - Sem Encosto

Assento injetado em poliuretano Integral Skin com 

superfície superior composta de semiesferas 

massageadoras, em alma de aço de alta espessura e alto 

módulo de resistência estrutural. 

Aparafusado em suporte de aço INOX e aparafusado 

sobre bucha de Nylon por parafusos e duplas porcas.

Estrutura em Aço INOX AISI 304.

Dimensões do Assento:

Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm

Acabamento FOSCO

REF: 2648 REF: 2648 



5 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304. 
Assento e encosto em Poliuretano

Estrutura em Aço INOX AISI 304. 

Acabamento FOSCO 

Assento injetado em poliuretano Integral Skin com superfície 

superior composta de semiesferas massageadoras, em alma de aço 

de alta espessura e alto módulo de resistência estrutural. 

Aparafusado em suporte de aço INOX e aparafusado sobre bucha de 

Nylon por parafusos e duplas porcas.

Cor Padrão: Preta. 

Dimensões do Assento: 

Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm Padrão: Preta.

Encosto secretária modelo Wda: regulável, injetado em poliuretano 

integral skin em alma de madeira compensada naval, acabamento 

com almofadas massageadoras, bordas arredondadas. 

Dimensões do encosto: Largura: 410 mm x Profundidade: 250 mm 

Cor Padrão: Preta. 

REF: 2649 



6 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304. 
Assento e encosto  em Poliuretano Encosto modelo Work.

Estrutura em Aço INOX AISI 304.  

Acabamento FOSCO.

Assento: injetado em poliuretano Integral Skin com superfície superior 

composta de semiesferas massageadoras, em alma de aço de alta 

espessura e alto módulo de resistência estrutural. Aparafusado em 

suporte de aço INOX e aparafusado sobre bucha de Nylon por 

parafusos e duplas porcas. 

Dimensões do Assento: 

Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm

Cor Padrão: Preta. 

Encosto Executivo Work: regulável injetado em poliuretano integral 

skin em alma de aço, bordas arredondadas. 

Dimensões do encosto: 

Largura: 475 mm x Profundidade: 420 mm 

Cor Padrão: Preta. 

REF: 2650 



7 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304. 

Assento em poliuretano TELLES com apoio cóccix sem Inclinação.

Estrutura em Aço INOX AISI 304.

Acabamento FOSCO Assento:

Assento: Este modelo comporta um assento maior injetado em

poliuretano integral skin, com leves detalhes em relevo para melhorar a

circulação sanguínea do glúteo. O apoio lombo-sacro proporciona

suporte adequado com excelente conforto.

Dimensões do Assento: Largura: 255 x Profundidade: 250 mm

Altura Mínima do Assento em relação ao solo: 470 mm

Altura máxima do Assento em relação ao solo: 860 mm

Sem regulagem de inclinação para o Assento

REF: 2651



8 - BANCO SEMI SENTADO 100% em Aço INOX AISI 304. 

Assento em poliuretano TELLES com apoio cóccix com Inclinação.

Estrutura em Aço INOX AISI 304.

Acabamento FOSCO Assento:

Assento: Este modelo comporta um assento maior injetado em

poliuretano integral skin, com leves detalhes em relevo para melhorar a

circulação sanguínea do glúteo. O apoio lombo-sacro proporciona

suporte adequado com excelente conforto.

Dimensões do Assento: Largura: 255 x Profundidade: 250 mm

Altura Mínima do Assento em relação ao solo: 470 mm

Altura máxima do Assento em relação ao solo: 860 mm

COM regulagem de Inclinação para para o Assento: - 5 a + 15 graus.

REF: 2652



REFERÊNCIAS  
AÇO 
CARBONO



1. Banco Golden Seat - Assento Softy com Base 5 Pés

Estrutura em Aço Carbono

Assento tipo cadeira, em espuma de poliuretano com

densidade mínima de 45 kg/m³, revestido de tecido ou vinil

(courvin ou courino ou semilicouro) extra espessura 0,8 mm

com acabamento em perfil de PVC, montado em estrutura de

madeira compensada de 12 mm fixado em flange de aço 2 mm

estampada a frio giratória. Revestimento em Vinil antichama,

raspa de couro para solda ou kvelar

Aparafusado em suporte de aço e aparafusado sobre bucha de

Nylon por parafusos e duplas porcas.

Dimensões do Assento: 

Largura 390 mm x Profundidade: 270 mm

Ref.: 26503



2. Banco Golden Seat - Assento em Poliuretano Base 5 Pés

Estrutura em Aço Carbono

Assento injetado em poliuretano Integral Skin com superfície 

superior composta de semiesferas massageadoras, em alma 

de aço de alta espessura e alto módulo de resistência 

estrutural  fixado em flange de aço 2 mm estampada a frio 

giratória. Estes assentos são mais duros e mais resistentes do 

que o modelo Softy.

Aparafusado em suporte de aço e aparafusado sobre bucha de

Nylon por parafusos e duplas porcas.

Dimensões do Assento: 

Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm

Ref.: 26501 Base com 5 PÉS



3. Banco Golden Seat - Assento em Poliuretano com Base 4 Pés

Estrutura em Aço Carbono

Assento injetado em poliuretano Integral Skin com superfície 

superior composta de semiesferas massageadoras, em alma 

de aço de alta espessura e alto módulo de resistência 

estrutural. Estes assentos são mais duros e mais resistentes do 

que o modelo Softy.

Aparafusado em suporte de aço e aparafusado sobre bucha de

Nylon por parafusos e duplas porcas.

Dimensões do Assento: 

Largura 300 mm x Profundidade: 200 mm

Ref.: 26501 Base com 4 PÉS





Encosto Softy pequeno regulável, fabricado com espuma de 

poliuretano injetada de alta resiliência com densidade mínima 

de 45 Kg/m³ , em alma de madeira compensada naval. 

Revestimento padrão vinil com espessura extra de 0.8 mm, 

acabamento externo em vinil, bordas arredondadas.

Cor Padrão: Preta. Possibilidade de escolha da cor.

Dimensões: L: 330 mm x P: 230 mm x E: 35 mmRef. 26001E

Encosto Softy Pequeno 

Encosto secretária regulável fabricado com espuma de 

poliuretano injetada de alta resiliência com densidade mínima de 

45 Kg/m³ , em alma de madeira compensada naval. Revestimento 

padrão vinil com espessura extra de 0.8 mm, acabamento externo 

em vinil, bordas arredondadas.

Cor Padrão: Preta. Possibilidade de escolha da cor

Dimensões: L: 390 mm x P: 290 mm x E: 35 mm

Encosto Secretária HO23 

Ref. HO23EVNPT





Um pequeno checklist para poder adquirir um produto de boa origem e boa 
qualidade:

• Estrutura tubular aço mecânico certificado de no mínimo 1,4 mm de espessura?

• Capacidade 130 kg ou mais?   Sem emendas de solda?

• Assentos são facilmente removíveis e giratórios?

• Os revestimentos são certificados, especificados, espessura e qualidade?

• Os pés fixos quando não inox são de PVC frágeis ou borracha sintética e ainda com duas
porcas a fim de regular o seus níveis para pisos irregulares?

• A base triangular projetada há anos pela Mundo Ergonomia possui três pés ou cinco como
foi orinalmente projetados?

• A pintura sobre aço carbono está especificada com prévia fosfatização e posterior pintura 
por epóxi eletrostaticamente com espessura mínima de 60 microns ? 

• Os assentos estão injetados em alma de aço com 2 mm de espessura e com dobras para 
resistência maior ?

• Os assentos estofados estão fixados à uma flange de aço estampado de 2 mm de espessura
ou soldado apenas sem girar e sem poder troca-los? 

• Quem qual engenheiro mecânico assina e se responsabiliza pelo seu projeto e sua
fabricação? 

• O Fornecedor tem algum programa social ?  Pode apresentar as Notas fiscais de origem da 
matéria prima sem constrangimentos ? 



• Bancos semi sentados podem ser 

parecidos, porém, não são iguais

• Nossos bancos semi sentados são

projetados e fabricados por nós mesmos

há mais de 20 anos com know-how 

norte americano. 

LINKS SUGERIDOS

https://www.youtube.com/channel/UCrc5_Uisl7OZHNQky43slhg

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5flb2NvZ7Gi7ADrZMg6ARULk05GNZ
1LA

www.mundoergonomia.com.br

Contato – vendas@mundoergonomia.com.br

https://www.youtube.com/channel/UCrc5_Uisl7OZHNQky43slhg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5flb2NvZ7Gi7ADrZMg6ARULk05GNZ1LA
http://www.mundoergonomia.com.br/
mailto:vendas@mundoergonomia.com.br

