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                                                                           Modelo - LIGHT - 2 tampos -   Capacidade 80 kg 

Mesa/Bancadas de altura regulável acionamento manual 

modelo Light carga máxima de 80 kg com 2 tampos. 

Curso 300 mm ou 30 cm. Alturas máxima e mínima 

customizáveis, desde super baixas 40 cm/70 cm até super 

altas, por exemplo: 100 cm/130 cm.  Um ou dois tampos 

com regulagens independentes, através de manivelas 

plano horizontal light escamoteáveis ou HD para 

bancadas ou PNEs ou nanismo.  

Tampo padrão Largura 120 cm x Profundidade 80 cm em 

seu tamanho ou na projeção quando se tratar de dois 

tampos.   

Tampos customizáveis na largura e profundidade. 

Possibilidade de acionamento independente dos tampos. 

Estrutura em aço estrutural tratada contra corrosão e 

pintada com epóxi eletrostático com 30 µ de camada. 

Cores a escolher para estrutura e tampos. Padrão Ovo, 

Argila, Branca ou Preta, foscas e texturizadas. Pés fixos ou 

rodízios. Indicada para postos de trabalho 

administrativos, linhas de produção como controle de qualidade, por exemplo, Call Centers, Portadores 

de Necessidades Especiais. Projeto idealizado para oferecer amplo espaço sob o tampo e ausência de 

travessas a fim de permitir a aproximação da cadeira e uso de apoio para os pés. Possui espaço adequado 

para utilização de cadeirantes, sem atrapalhar as pernas.  

 

 
Opcionais:  

Tampos em MDF, MDP, revestimento em fórmica ou outro material com bordas que atendem à NR 17, com 

dimensões customizadas. 

Altura customizada, em relação à mínima e máxima respeitando o curso ou deslocamento de 30 cm. 

Acessórios para portadores de necessidades especiais como anteparos e suportes de ante braço, possibilidade de 

suporte para monitor e texto articulados. 

Pés e Rodízios em diversos materiais e opções inclusive industriais com ou sem freios. 

Detalhes de medidas, cursos e opcionais no site 
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