CADEIRAS INJETADAS 100% EM POLIURETANO - BraSGoldeN
Golden Chair Flex em PU modelo WDA e WORK - FIXA
Característica da linha: Linha de cadeiras ergonômicas com assento e encosto injetados totalmente, 100%
em Poliuretano - PU – com acabamento superficial Integral Skin, em todos os lados e sob o assento e do
encosto, o que assegura fácil limpeza, jatos de líquidos etc.
Todo o conjunto é totalmente higienizável por vapor, hipoclorito de
sódio, álcool isopropílico, detergentes e outros saneantes.
A superfície dos assentos/encostos não são rígidos, são levemente
macios e confortáveis e muito bem aceitos e com ótimo custo x
benefício para linhas de montagem em geral, pois são resistentes e
confortáveis substituindo muitas vezes o tecido de vinil montado
sobre espuma com índice de manutenção elevado.
O conjunto assento/encosto pode ser montada em várias
configurações: Giratórias, Fixas individuais e em longarinas. As
giratórias em vários mecanismos, colunas de várias alturas e cursos
com distintos acabamentos, bases (estrela ou aranha), rodízios ou pés
especiais, acessórios braços etc.
Podem também ser montadas
em estruturas fixas e giratórias
100 % em aço inoxidável AISI
304.
Conformidade legal - Os modelos para cada função, obedecem à NR
17 e seus anexos. Toda linha possui laudos técnicos assinados por
engenheiro mecânico, de segurança do trabalho e farmacêutico, com
larga experiência, capacidade e habilidade técnica e operacional em
áreas limpas. Atendem às normas ANSI/BIFMA X 5. 1, DIN, UNI e
ABNT NBR 13962/13960/14110.
O modelo Wda está disponível em preto e 100 % branco enquanto o
modelo Work apenas preta.
A capacidade nominal de carga é 110 kg. Porém a estrutura e
componentes foram projetados para 130 kg.
Consulte opções para outras cargas e ambientes e condições severas.

Detalhes da linha no link - https://mundoergonomia.com.br/info/cadeira-ergonomica-golden-chair-serie-flexpoliuretano-work-e-wda/
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Jacareí, xxxxxde 2021.
Consultora: Elaine Fernandes // e-mail: cliente@mundoergonomia.com.br
Celular / WhatsApp (12) 98806-0070 / 3954-0070
Ref.: RPL 500/PU/ 01

Cadeiras Ergonômicas Série Poliuretano – Modelo WDA e WORK MODELOS ESTRUTURAS FIXAS
1.CADEIRA FLEX WDA POLIURETANO Fixa um lugar
Assento e Encostos: Injetados em
poliuretano integral skin em alma de madeira
compensada
naval.
Acabamento
das
superfícies com almofadas massageadoras.
Bordas arredondadas.
Estrutura fixa tubular: Aço carbono serviço
pesado.

Braços: opcionais
Padrão de cor para os componentes:
Preta. Cinza, cromada ou inox.
Dimensões do Assento: Largura: 430 mm x Profundidade: 415 mm x Espessura: 30 mm
Dimensões do Encosto: Largura: 410 mm x Profundidade: 250 mm x Espessura: 30 mm
Preços Unitários
Assento e encosto Wda cor preta
. Estrutura aço carbono pintada Preta
. Estrutura aço carbono pintada cinza
. Estrutura aço carbono cromada
. Estrutura aço inox AISI 304
Acréscimo para assento encosto Wda branca
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2.CADEIRA FLEX WORK POLIURETANO Fixa um lugar
Assento e Encostos: Injetados em
poliuretano integral skin em alma de aço.
Acabamento das superfícies levemente
corrugado. Bordas arredondadas.

Braços: opcionais
Padrão de cor para os componentes:
Preta. Cinza, cromada ou inox.
Dimensões do Assento: Largura: 430 mm x Profundidade: 375 mm x Espessura: 30 mm
Dimensões do Encosto: Largura: 475 mm x Profundidade: 420 mm x Espessura: 30 mm
Preços Unitários
Assento e encosto Work cor preta
. Estrutura aço carbono pintada Preta
. Estrutura aço carbono pintada cinza
. Estrutura aço carbono cromada
. Estrutura aço inox AISI 304

2.CADEIRA FLEX WORK POLIURETANO Múltiplos assentos longarinas
Assento e Encostos: Injetados em
poliuretano integral skin em alma de aço.
Acabamento das superfícies levemente
corrugado. Bordas arredondadas.
Braços : opcionais
Padrão de cor para os componentes:
Preta. Cinza, cromada ou inox.
Dimensões do Assento: Largura: 430 mm x Profundidade: 375 mm x Espessura: 30 mm
Dimensões do Encosto: Largura: 475 mm x Profundidade: 420 mm x Espessura: 30 mm
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2.CADEIRA FLEX WORK POLIURETANO Múltiplos assentos longarinas
Assento e Encostos: Injetados em
poliuretano integral skin em alma de aço.
Acabamento das superfícies levemente
corrugado. Bordas arredondadas.
Braços opcionais
Padrão de cor para os componentes:
Preta. Cinza, cromada ou INOX AISI 304

Dimensões do Assento: Largura: 430 mm x Profundidade: 375 mm x Espessura: 30 mm
Dimensões do Encosto: Largura: 475 mm x Profundidade: 420 mm x Espessura: 30 m

Possibilidades
Longarinas aço carbono pés retas cor preta por unidade de assento
1 lugar
2 lugares
3 lugares
4 lugares
5 lugares
Adicional cinza 25 %
Adicional cromadas 50 %

Possibilidades
Longarinas aço inox AISI 304 pés retas por unidade de assento
1 lugar
2 lugares
3 lugares
4 lugares
5 lugares

Acabamentos para cadeiras, apoio de pés etc.:
Todos os componentes metálicos em aço carbono estrutura: Fosfatização e pintura com tinta pó epóxi por
processo eletrostático com camada mínima de 60µ.
Padrão de cor para os componentes: Preta. Cinza e cromada ou inox opcionais
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Braços e apoia braços opcionais em polipropileno (PP) mais duros ou poliuretano (PU), mais macios.
Em polipropileno (PP) J902 / Em poliuretano (PU) J912
Braços com deslocamento vertical com 6 estágios e apoia braços
largos e grandes em Poliuretano macios, lisos, confortáveis ou
em polipropileno (PP) mais duros, porém agradáveis ao tato e
resistentes.
Os braços são reforçados com chapa que prende direto no
mecanismo de aço. Não há contato com os assentos para
aumentar a durabilidade.

Braços e apoia braços opcionais – FIXOS
Em polipropileno (PP) mais duro, ou poliuretano (PU), mais macios.
Braços fixos.
Os braços são reforçados com chapa que prende direto no mecanismo
de aço. Não há contato com os assentos para aumentar a durabilidade.
NOTA: Os braços são fixados à flange de aço e não no assento
assegurando maior fixação, segurança e estabilidade. Fixação com
prolongadores.
Polipropileno (PP) consultar
Poliuretano (PU) consultar

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 alimentícias, farmacêuticas e críticas
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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 de o produto apresentar qualquer defeito de fabricação, ele 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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