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As cadeiras da Linha Golden Big Escolar são fabricadas com as dimensões do assento, do 
encosto, inclinação assento x encosto, altura dos braços e capacidade de carga excede a ABNT 
NBR 9050 para melhor conforto ao aluno. 

Cadeira Golden Big Escolar fixa estofada  – Suporta até 250 kg  
Cadeira Golden Big Escolar fixa – Suporta até 400 kg 
Cadeira Golden Big Escolar Steel – Suporta até 400 kg 
 
A equipe de engenharia, ergonomia e arquitetura trabalha para proporcionar um produto de 
qualidade, com segurança e design proporcionando um agradável ambiente ao usuário. 
A equipe adequa locais como auditórios, restaurantes e, principalmente escolas, em 
conformidade legal. 
 
 

 

 

 

CADERIA GOLDEN BIG ESCOLAR - BraSGoldeN 
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Cadeira Golden Big Escolar fixa estofada  – Suporta até 250 kg  

 

Dimensões do assento, do encosto, inclinação assento x encosto, altura dos braços e 
capacidade de carga estão de acordo com ABNT NBR 9050. 
 
Altura fixa em relação ao solo: 450 mm 
Assento: Interno em madeira compensada, reforçada, certificada, com flange de aço estrutural SAE 
1010/1020.  
Espuma anatômica em poliuretano laminado de 60 a 80 mm de espessura indeformável, densidade 45 
kg/m3 podendo ter uma variação de +/- 5%. 

    Dimensões: Profundidade de 470 mm x Largura de 750 mm x Espessura de 80 mm; 
Encosto: Encosto não reclinável. Interno em madeira compensada certificada com lâmina em aço 
estrutural SAE 1010/1020. Espuma anatômica em poliuretano laminado de 60 a 80 mm de espessura 
indeformável, densidade 45 kg/m3 podendo ter uma variação de +/- 5%. 

    Dimensões: Profundidade de 630 mm x Largura de 580 mm x Espessura de 60 mm; 
Estrutura fixa tipo longarina com 4 pés em estruturas de aço carbono tubular estrutural SAE 
1010/1020.  
Pés: Sapatas fixas injetadas em nylon. 
Braços: fixos injetados em poliuretano, com altura de 250 mm em relação ao assento. 
 
Acabamentos:  
Revestimento: Revestimento em vinil (também chamados de couro ecológico, couro sintético, courvin, 
semile couro), com espessura extra de 0.8 mm ou Tecido vip 100% poliéster tipo crepe, gramatura 
310g/m²; com várias opções de cores.  

    Assentos e encostos: com bordas arredondadas e finalizados com perfil Frances de PVC, pretos.  
    Perfis de PVC em cores sob encomenda.  
    Cores para revestimentos conforme Tabela de Cores enviadas por e-mail. 

 
Partes Metálicas: Desengraxe, fosfatização, seguido de pintura epóxi aplicada eletrostaticamente com 
mínimo de 30µ. Cores padrões para estrutura na cor Preta. Outras sob encomenda, inclusive cores 
vivas como vermelho.  
 
Opcionais:  

    Porta livro: Porta livros bandeja ou gradil, fabricado em aço caborno com pintura epóxy na cor preta.  
    Dimensões: Largura: 700 mm x Profundidade: 450 mm. 

Prancheta: Prancheta escamoteável universitária revestida de melaminico sobre madeira compensada 
Dimensões: Largura: 300 x Profundidade: 200 x Espessura 15mm. Cor cristal ou preta. 
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Cadeira Golden Big Escolar fixa – Suporta até 400 kg 
 

Dimensões do assento, do encosto, inclinação assento x encosto, altura dos braços e 
capacidade de carga excede a ABNT NBR 9050. 
Altura fixa em relação ao solo: 450 mm 
Assento: Interno em madeira compensada, reforçada, certificada, com flange de aço estrutural SAE 
1010/1020. Espuma anatômica em poliuretano laminado de 80 mm de espessura indeformável, 
densidade 45 kg/m3 podendo ter uma variação de +/- 5%. 

Dimensões: Profundidade de 460 mm x Largura de 900 mm x Espessura de 80 mm. 
     Encosto: Encosto não reclinável. Interno em madeira compensada certificada com lâmina em aço  
     estrutural SAE 1010/1020.  
     Espuma anatômica em poliuretano laminado de 60 a 80 mm de espessura indeformável, densidade 45 
     kg/m3 podendo ter uma variação de +/- 5%. 
     Dimensões: Profundidade de 630 mm x Largura de 580 mm x Espessura de 60 mm; 

Estrutura fixa montada tipo longarina com 4 pés em estruturas de aço carbono tubular estrutural SAE 
1010/1020.  
Pés: Sapatas fixas injetadas em nylon. 
Braços: fixos injetados em poliuretano, com altura de 250 mm em relação ao assento. 
Acabamentos:  
Revestimento: Revestimento em vinil (também chamados de couro ecológico, couro sintético, courvin, 
semili couro), com espessura extra de 0.8 mm ou Tecido vip 100% poliéster tipo crepe, gramatura 
310g/m²; com várias opções de cores.  

     Assentos e encostos: com bordas arredondadas e finalizados com perfil Frances de PVC, pretos.  
    Perfis de PVC em cores sob encomenda.  
    Cores para revestimentos: conforme Tabela de Cores enviadas por e-mail. 

 
Partes Metálicas:  
Desengraxe, fosfatização, seguido de pintura epóxi aplicada eletrostaticamente com mínimo de 30µ. 
Cores padrões para estrutura na cor Preta. Outras sob encomenda, inclusive cores vivas como 
vermelho.  
Opcionais: 

    Porta livro: Porta livros objeto tipo bandeja ou gradil, fabricado em aço caborno com pintura epóxy na 
    cor preta.Dimensões: Largura: 900 x Profundidade: 450 mm. 
    Prancheta: Prancheta escamoteável universitária revestida de melaminico sobre madeira compensada  
    Dimensões: Largura: 300 mm x Profundidade: 200 mm x Espessura 15mm. Cor cristal ou preta. 
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Cadeira Golden Big Escolar Steel – Suporta até 400 kg 
 

 

 
 

Dimensões do assento, do encosto, inclinação assento x encosto, altura dos braços e capacidade 
de carga excede a ABNT NBR 9050. 

 
Altura fixa em relação ao solo: 450 mm 

Dimensões: Profundidade de 438 mm x Largura de 900 mm x Espessura de 2,66 mm. 

Encosto: em chapa em aço estampado conformado 2,66 mm espessura com design moderno com furos 

cujos desenhos podem ser customizados. 

Dimensões: altura de 320 mm x Largura de 900 mm x Espessura de 2,66 mm; 

Estrutura: fixa tipo longarina com 4 pés em estruturas de aço carbono tubular estrutural SAE 1010/1020, 

barra em aço tubular retangular parede de 1,5 mm o que confere ao conjunto grande resistência mecânica.  

Acabamento em pintura epóxi na cor preta. 

Pés: Sapatas fixas injetadas em nylon. 

Partes Metálicas: Desengraxe, fosfatização, seguido de pintura epóxi aplicada eletrostaticamente com 

mínimo de 30µ. Cores padrões para estrutura na cor Preta. Outras sob encomenda, inclusive cores vivas 

como vermelho, amarelo, ouro, vinho etc.  

Opcionais: 

Braços com prancheta: Braço injetado em nylon com prancheta escamoteável. A fixação do braço se dá 

através de encaixe na estrutura da cadeira; O braço possui 290 mm de profundidade por 252 mm de 

altura. 

Porta livro: Porta livros bandeja ou gradil, fabricado em aço carbono com pintura epóxi na mesma cor. 

Dimensões: Largura: 700 mm x Profundidade: 450 mm. 

 
 
 
 
 
 
CUNHA em Espuma 



 All Safety Ergonomics -  Mundo Ergonomia - Jacareí -  SP 
Telefone: (12) 3954 0070 / 98806 0070  

e-mail: vendas@mundoergonomia.com.br - www.brasgolden.com.br 
 

 

Tendo em vista que o encosto não tem regulagem de inclinação, a 
inclinação de projeto pode oferecer desconforto para algumas atividades. 
Com este intento, como somos uma empresa de projetos e consultoria em 
ergonomia, oferecemos, como acessório, um encosto em espuma 
revestida no mesmo tecido, para ser fixado ao encosto da cadeira, tipo 
cunha, com ângulo aproximado de 5º a fim de que o usuário, se desejar e 
pelo tempo que desejar, possa ter o encosto em uma posição 
praticamente vertical, de maneira a aproximá-lo ao posto de trabalho.  
Medida: customizada 

 


