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A BraSGoldeN é a marca oficial da All Safety Ergonomics - MUNDOERGONOMIA uma empresa de 
engenharia e medicina formada por uma equipe multidisciplinar de profissionais altamente capacitados, 
habilitados e experiente na gestão dos riscos e cumprimento legal nos setores: ergonômicos, sanitários, 
ambientais, ocupacionais e legais. 

Inicialmente, a BraSGoldeN teve seu foco no fornecimento de produtos e serviços voltado unicamente às 
questões Ergonômicas. 

Posteriormente, a ampliação dos serviços da BraSGoldeN se deu pela necessidade dos clientes no 
tocante ao cumprimento de exigências legais, exigências governamentais, exigência de agências 
reguladoras e outros, além do seu foco inicial voltado à Ergonomia. Houve a incorporação  da All Safety 
Ergonomics, Mundoergonomia e de outras empresas especializadas nos diversos setores sempre com o 
foco no cumprimento legal e prevenção.  

Por conta da alta confiabilidade, conhecimento e experiência da equipe  frente aos setores sanitário, 
ambiental, ocupacional e ergonômico, o grupo começou a atuar de forma integrada. Dessa forma, a 
BraSGolden, pioneira na gestão dos Riscos Ergonômicos ampliou os serviços de sua plataforma  se 
tornando pioneira na Gestão Integrada dos Riscos. 

O diferencial na gestão integrada dos riscos oferecida pela BraSGoldeN Serviços se traduz em uma 
SEGURANÇA SEGURA para seus clientes. 
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As cadeiras da Linha Golden PLUS apresentam ótimo custo x beneficio para escritórios, linhas de 

produção, call centers, home office, e muitos outras atividades 

A característica dessa linha é possuir acabamento com capas de polipropileno no contra encosto e 
sob o assento. 

Quanto à montagem podem ser: Giratórias, Fixas e em Longarinas.  
As montagens giratórias obedecem à NR17 e seus anexos. 

Possuem Laudo Ergonômico em conformidade com as exigências do então Ministério do Trabalho e 
Emprego - NR 17 
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         Base giratória com regulagem de altura a gás.  

Braços com regulagem de altura em 6 estágios, 

Espuma injetada de alta resiliência com 

 densidade média de 45 Kg/m³,  

revestimento padrão em tecido ou vinil. 

 Acabamento externo em capa de polipropileno na 

cor preta. Cinza e Branco sob consulta/quantidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-SIDE - GOLDEN PLUS  

Gerente Mesh 
Com assento B-Side e encosto em tela. 

Ideal para quem busca inovação, criatividade 

e conforto no ambiente de trabalho. 
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Cadeiras Ergonômicas - Golden 

Plus - modelo BELLE – Disponíveis 

nos modelos GERENTE e 

DIRETOR, são de alta viabilidade 

em termos de custo x benefício. 

Com grande utilização em Call 

Center, escritórios de estilo, 

escritórios de linhas de produção e 

em linhas de produção. Em 

conformidade com as Normas da 

ABNT.  

Suas utilizações além de 

giratórias permitem 

estrutura fixa interlocutor, longarina, modelo caixa alta para 

bancadas de produção, com aro para apoio dos pés. 

 

Revestimentos em couro ecológico, vinil ou tecido. 

Todas com acabamento para assento e encosto com capa de 

POLIPROPIL

ENO que 

permite 

maior 

durabilidade

. 

 

 

BELLE -GOLDEN PLUS   
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Cadeiras Ergonômicas Golden Plus modelo STYLLUS - São 

de alta viabilidade em termos de custo x benefício.  

Cadeira Ergonômica com grande utilização em escritórios de 
estilo, escritórios de linhas de produção e em linhas de 
produção em conformidade com as exigências do ministério 
do trabalho. Giratórias atendem à NR 17. Laudos Técnicos 
assinados por profissionais que podem apresentar seu 
Curriculum. Todas em conformidade com as Normas da 
ABNT.  

Assento e encosto em compensado multilaminado, espumas 
injetadas e contra capas em polipropileno. Mecanismo back 

system II. Pistão a gás. Base em aço com capa de 
polipropileno ou em polipropileno com fibra de vidro no 

diâmetro de 600 mm. Rodízios de polipropileno ou 
poliuretano. Com opcional de braços fixos ou reguláveis 

pretos; ou ainda em base interlocutor ski, com acabamento 
preto ou cromado, base caixa ou longarinas de 2, 3, 4 ou 5 

lugares. 
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Cadeiras Ergonômicas - Golden Plus - 

modelo JON – Disponíveis nos modelos 

GERENTE e DIRETOR, são de alta 

viabilidade em termos de custo x 

benefício. Com grande utilização em 

Call Center, escritórios de estilo, 

escritórios de linhas de produção e em 

linhas de produção. Em conformidade 

com as Normas da ABNT possui Laudo 

Ergonômico em conformidade com as 

exigências do ministério do trabalho e 

Emprego NR 17. 

 

 

Suas utilizações além de giratórias 

permitem estrutura fixa interlocutor, 

longarina, modelo caixa alta para 

bancadas de produção, com aro para 

apoio dos pés. 
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Flexibilidade com modelo e tamanhos diferentes de assentos e encostos com escolha de vários materiais e 
tipos de revestimentos, vários tipos de montagens e várias opções de mecanismos. 
Várias opções  de bases sempre com cinco patas, tipos de pés e rodízios sempre em NYLON e não PVC, de 
alturas de colunas e cursos dos pistões à gás diferentes com mais de 40 opções. 
Todos os modelos podem conter braços fixos, móveis em até 4 eixos, injetados em polipropileno ou 
poliuretano com acabamento aveludado, com pranchetas clássicas ou anti pânico. com opções de serem 
fixados ao próprio mecanismo ou no assento, garantindo durabilidade. 
Revestimentos dos assentos e encostos sobre espuma de poliuretano injetado da Dow, com densidade 
mínima 45 kg/m³ com alta resiliência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linha Golden Chair Flex- BraSGoldeN  
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                A BraSGoldeN Ergonomics, 

visando atender a necessidade de nossos 

clientes que buscam Ergonomia, conforto, 

qualidade com preços acessíveis. 

Desenvolveu a Linha Golden Chair Flex – 

Modelo Executivo HO21, atendendo todos os 

requisitos ergonômicos de forma 

econômica. 

Fabricada com espuma injetada, com 

revestimento em vinil ou Tecido. 

Opção sem ou com braços reguláveis em 

Polipropileno. 

  

 

Disponíveis com mecanismo Econômico “Flange Universal com L regulável” para altura do 

assento, altura e profundidade do Encosto, ou Mecanismo “Back System II” para altura do assento, 

altura e inclinação do encosto.  

Coluna giratória a gás proporciona alturas do assento: mínima 43 cm x máxima 56 cm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H021- GOLDEN CHAIR FLEX 
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Linha de melhor custo X benefício utilizando mão de obra e 
componentes super resistentes made in Brasil! 
Funcionalidade e conforto são os principais aspectos 
considerados na busca pela cadeira ideal para trabalhar. 
Mais do que um simples móvel, a cadeira deve ser uma 
ferramenta capaz de potencializar o seu desempenho 
profissional. Por isso, antes de escolher uma cadeira de 
trabalho, atente-se à sua espuma, afinal este é um item que 
faz toda a diferença quando o assunto é                 Ergonomia 
 
Linha completa: Presidente, Diretor, Executiva, 

Secretaria, Fixa 4 pés, fixa tubular, longarinas, caixa 

(Altas) com aro. 

Pistão a gás com regulagem de altura, assentos com espuma 

injetada que propicia mais resistência contra deformidades 

causadas por tempo de uso. Rodízios em polipropileno, o que 

reduz o atrito com o chão, evitando desgastes. 

O modelo Presidente Giratória possui Mecanismo Relax com 

trava e braço fixo, ideal para empresários que dedicam 

grande parte do dia ao trabalho Braços fixos ou móveis. 

Revestimentos de poliéster alta trama crepe ou vinil extra de alto desempenho. 

                                                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Linha Silver - BraSGoldeN  
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Cadeiras Ergonômicas para escritório - Linha Golden Premium 
A linha de cadeiras ergonômicas Golden Premium tem em sua filosofia agregar 

valores à ergonomia, criando verdadeiras obras de arte. 

Característica da Golden Premiun: 
Cadeiras ergonômicas, flexíveis, com designs especiais. A linha de cadeiras 

ergonômicas Golden Premium tem em sua filosofia agregar valores à ergonomia, 
criando verdadeiras obras de arte. 

 

 

LINHA GOLDEN PREMIUM - BrasGoldeN 
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New XINON Class combina conforto com 

elegância em uma versão prática e inteligente. 

Perfeita para ambientes corporativos, possui 

assento e encosto injetados em espuma de 

altíssima resiliência aliados a um design 

clássico. O refinamento do projeto permite uma 

poltrona sofisticada e competitiva. 

 

 

Giratória com espaldar alto, com assento e 

encosto manufaturados em espumas flexíveis de poliuretano injetadas, de formato 

hexagonal, com conceito sextavado, com internos 

estruturados em compensado multi laminado 

oriundo de manejo sustentável. Mecanismo do tipo 

freelax com reclinação oscilante simultânea do 

assento e encosto em uma posição, com ajuste de 

tensão por mola ajustável, sob o assento. 

 

 

 

NEW XINON CLASS - GOLDEN PREMIUM  
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A cadeira XINON simboliza conforto e 

elegância. Perfeita para ambientes 

corporativos, possui assento e encosto 

injetados em espuma de altíssima resiliência, 

aliados a um design clássico. Possui 

mecanismo de articulação avançado, braços e 

base em alumínio polido e está disponível em 

duas versões de altura. 

Poltrona fixa ou giratória, espaldar médio, de 

formato monobloco, com assento e encosto 

estruturado em compensado multilaminado, 

oriundo de manejo sustentável, encosto de 

espuma de poliuretano flexível injetada dotada 

de gomos laterais. Em sua versão fixa, possui 

estrutura fixa do tipo balanço, (ou em “S”), 

onde o assento fica em suspensão, 

manufaturada a partir de um tubo elíptico de 

aço carbono com acabamento cromado. 

 

 

 

 

 

 

 

XINON - GOLDEN PREMIUM  
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         Premium é como seu nome indica: Um! Número 
um em beleza, conforto, durabilidade. Componentes 
heavy duty para durarem anos. Ergonomia e beleza 

com uma série de opções. Possuem a marca registrada 
BraSGoldeN onde sua equipe de Engenharia 

Ergonômica pode customizar detalhes para cada 
usuário.  Indicadas para escritório. Três tamanhos: 

Presidente, Manager e Staff. 
Sofisticação no ambiente corporativo. 

Podem ser utilizadas em estação de trabalho, 
escritórios e home-offices. 

Mecanismo sofisticado sincronizado ou o robusto Back 
System II, ambos com a opção do mecanismo adicional 

Mitiko Slitta que proporciona adicionalmente a 
regulagem da profundidade do assento em relação ao 

encosto. Espuma de poliuretano de alta resiliência, 
capas dos encostos em polipropileno tratadas contra 

raios UVA e UVB assegurando a beleza por longos anos. 
Giratórias, Fixas e até as econômicas giratórias sem 

regulagem de altura e inclinação para salas de 
reunião.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONE - GOLDEN PREMIUM  

mailto:vendas@mundoergonomia.com.br
http://www.mundoergonomia.com.br/


 

15 
All Safety Ergonomics -  Mundo Ergonomia - Jacareí -  SP 

Telefone: (12) 3954 0070 / 98806 0070 
e-mail: vendas@mundoergonomia.com.br - www.brasgolden.com.br 

 

Os Modelos da Linha Golden NET, Caracterizam-se por atender ambientes sofisticados, 

disponíveis nas versões, Interlocutor e Giratórias médias e altas com apoio de cabeça. Modelos 

Ergonômicas, Indicadas em escritórios, para Presidente, Diretor, Gerente, executivo, dentre 

outros ambientes que buscam maior conforto anatômico e térmico.

 

 
 

LINHA GOLDEN NET - BrasGoldeN 
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Caracteriza-se por 

atender ambientes com 

pouco espaço e moderno, 

disponível na opção 

giratória ou interlocutor, 

estruturas nas opções 

pretas ou cromadas, 

revestimento em tecido ou 

vinil em diversas cores. 

Indicada para salas de 

reuniões, escritórios, 

dentre outros ambientes. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIZ - GOLDEN NET    
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Modelo Los da Linha 

Golden NET, 

Caracterizam-se por 

atender ambientes 

sofisticados, disponíveis 

nas versões, 

Interlocutor e 

Giratórias médias e 

altas com apoio de 

cabeça. Modelos 

Ergonômicas, Indicadas 

em escritórios, para 

Presidente, Diretor, 

Gerente, executivo, 

dentre outros 

ambientes que buscam 

maior conforto 

anatômico e térmico.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

LOS - GOLDEN NET    
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Mighty Ergo coloca você em controle total de sua 

postura. Os braços ajustáveis combinados ao 

mecanismo sincronizado e ao apoio lombar, 

totalmente configurável, mostram a ergonomia 

colocada como prioridade nesse projeto. O conforto é 

uma constante, mesmo para usuários que passam 

muitas horas de seu dia sentados, mantendo o foco 

onde realmente importa. O amplo encosto em tela 

oferece melhor troca de calor entre o usuário e o 

ambiente. 

Sob consulta opção sem apoio de cabeça. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIGHTY  ERGO - GOLDEN NET    
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A linha Golden Free se caracteriza por oferecer cadeiras em varias modelos e em varias 
possibilidades de montagem confeccionadas em plástico de engenharia podendo, ainda,   

montar composições plásticas, estofadas e com telas.  
Plásticos de Engenharia são materiais criteriosamente estudados, alguns mais resistentes, 

outros mais clássicos das classes polipropileno e outros. 

Coloridos, com aditivos contra raios violetas que guardam melhor as cores vivas, a Mundo 
Ergonomia apresenta vários modelos com características totalmente diferentes, com prazos 

de garantia diferentes. 

As cores variam de modelo a modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINHA GOLDEN FREE - BraSGoldeN    
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Caracterizam-se por oferecer diversas 

possibilidades de montagens como longarinas, 

giratórias todas confeccionadas em polipropileno, 

coloridos com aditivos que guardam melhor as 

cores vivas, estrutura cromada. 

Indicada para recepção, consultórios, clínicas, 

hospitais, dentre outros ambientes.  

 

  

 

 

 

 

FORCE – GOLDEN  FREE 

OBESO BIG – BrasGolden 
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Giratórias, com acabamento preto ou cromado. 
 
  

   
 

Longarina com 2 e 03 lugares  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Empilháveis até 04 peças, 

Disponíveis em 05 opções de cores para 

o assento e encosto, 

Acabamentos preto ou cromado para 

as partes metálicas. 
  
  

FORCE – GOLDEN  FREE 

OBESO BIG – BrasGolden 
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Caracterizam-se por oferecer diversas 

possibilidades de montagens como 

longarinas, giratórias todas confeccionadas 

em polipropileno, coloridos com aditivos que 

guardam melhor as cores vivas. 

Indicada para recepção, consultórios, 

clínicas, hospitais, dentre outros ambientes. 

 

  

 

 

 

ISO – GOLDEN  FREE 

OBESO BIG – BrasGolden 
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Giratórias, com braços ou sem braços, 
 

    
Longarina com 2, 3, 4 e 5 lugares,  
 

 
 
Fixas, com braços, com prancheta,  

 
 Empilháveis até 10 peças, 

Disponíveis em diversas cores para o assento e encosto, 

Acabamentos preto, cinza ou cromado para as partes 

metálicas. 

Opção de revestimento para o assento e encosto. 
               

 

ISO – GOLDEN  FREE 

OBESO BIG – BrasGolden 
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A BrasGolden Ergonomics Empresa de Engenharia Ergonômica há mais de 28 anos 

no mercado, lança a primeira Cadeira para pessoas com sobrepeso visando atender a 

ABNT-NBR-9050. 

Mecanicamente e ergonomicamente estudada par atender aos usuários com maior 

conforto, garantindo qualidade de um produto da marca BrasGolden. 

A Golden BIG está disponível na versão Giratória, com rodízios, e braços reguláveis com 

capacidade de carga de 250 kg, e na versão Fixa com capacidade de carga de 250 kg ou 

400 kg, em suas dimensões proporcionais ao peso. 

Toda parte estrutural disponível na cor preta, nas opções de revestimento em tecido ou 

vinil, de acordo com nossa tabela de cores.   

LINHA GOLDEN BIG 
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A Cadeira Golden BIG 250 

kg Giratória, está 

disponível com rodízios 

industriais com 03 

polegadas com freios, e 

braços reguláveis em 

polipropileno. Indicada 

para postos de trabalhos 

administrativos. 

 

 

 

 

 

 

GOLDEN BIG 250 kg - Giratória 
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A Cadeira Golden BIG 250 kg Fixa, está 

disponível com braços reguláveis ou fixos em 

polipropileno ou poliuretano. Indicada para 

interlocutor, escolar, recepção, auditório, 

dentre outros locais que necessitam atender a 

ABNT-NBR9050 como acessibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLDEN BIG 250 kg- Fixa   

 

Assentos para pessoas obesas 
Os obesos fazem parte do grupo das pessoas que 
possuem mobilidade reduzida, portanto necessitam de 
equipamentos, ambientes e mobiliários acessíveis para 
promover sua inclusão social e uma melhor qualidade de vida. A 
NBR 9050/2004 já exigia espaços reservados – inclusive 
assentos para obesos – em teatros, cinemas, auditórios e 
similares, respeitando uma quantidade mínima e uma 
localização específica para esses espaços. Agora, pensando 
mais especificamente nos obesos, a norma técnica de 

acessibilidade (NBR 9050/2015) estabelece critérios para os 

assentos destinados a esse público. 
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A Cadeira Golden BIG 400 kg Fixa, 

está disponível com braços 

reguláveis ou fixos em polipropileno 

ou poliuretano. Indicada para 

interlocutor, escolar, recepção, 

auditório, dentre outros locais que 

necessitam atender a ABNT- 

NBR9050 como acessibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLDEN BIG 400 kg - FIXA   
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Cadeira Golden BIG 400 kg  Giratória , 

está disponível com braços reguláveis ou 

fixos em polipropileno ou poliuretano. 

Indicada para escolar, recepção, 

auditório, dentre outros locais que 

necessitam atender a ABNT- 

NBR9050 como acessibilidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLDEN BIG 400 kg - GIRATÓRIA   
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A Cadeira Golden BIG 250 kg ou 400 kg 

Fixa, estão disponíveis no modelo em 

chapa de aço carbono com acabamento 

em pintura epóxi na cor desejada, para 

completar a combinação do seu 

ambiente, de forma discreta, mantendo a 

qualidade para pessoas com sobre peso. 

Indicada para espaços montados em 

longarinas ou cadeiras plásticas como 

recepção, auditório, dentre outros locais 

que podem inclusive manter o mesmo 

design de maneira customizada, 

utilizando ou não os braços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLDEN BIG STEEL - FIXA 
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A Cadeira Golden BIG 250 kg ou 400 kg 

Fixa, também estão disponíveis no 

modelo escolar, indicada para 

universidades, auditórios, salas de 

estudo, dentre outros locais que 

necessitam atender a ABNT- NBR9050 

como acessibilidade. 

Os modelos possuem acessórios 

opcionais como Prancheta 

escamoteável, Braços, e Porta Livros. 

Os modelos podem ser Revestidos em 

tecido Crepe ou Vinil, Chapa de aço com 

pintura na cor desejada, ou fórmica em 

cores disponíveis em nossa tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GOLDEN BIG SCHOOL - FIXA 
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A Golden BIG OTO, foi 

projetada para 

suportar até 150 kg. 

Além de super-

resistente, mantém o 

conforto e beleza do seu 

ambiente, com espuma 

de altíssima qualidade, 

estrela e braços nas 

opções cromadas ou 

pretas, disponíveis nas 

versões giratórias ou fixas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

GOLDEN BIG OTO 150kg - GIRATÓRIA 
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A Golden BIG OTO Fixa foi projetada para 

suportar até 150 kg. Além de super-

resistente, mantém o conforto e beleza do seu 

ambiente, com espuma de altíssima 

qualidade, estrutura nas opções cromadas ou 

pretas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GOLDEN BIG OTO 150kg - FIXA 
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A Golden BIG ONE Poltrona Luxo de altíssima 

qualidade, projetada para suportar até 150 

kg, além de super-resistente, mantém o 

conforto, elegância e Ergonomia em seu 

ambiente de trabalho. Com espuma de 

altíssima qualidade, Base 5 patas fabricada 

em aço com capa de polipropileno,  coluna 

giratória com regulagem protegidas por 

capa telescópica,  braços reguláveis na altura 

e largura, apoio em poliuretano injetado 

macio para maior conforto na utilização. 

 
 

 

 

 

GOLDEN BIG ONOE 150kg - GIRATÓRIA 
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Os apoios para os pés são importantes para proporcionar a força de reação contra o encosto da cadeira 

de maneira a obter e manter o necessário contato permanente da lombar. Responsáveis por evitar a má 

circulação pela compressão das coxas nos assentos, evitando inchaços, dores, lesões e fadiga nos pés, 

tornozelos, pernas e consequentemente da coluna. 

Atendem rigorosamente às exigências da NR17 e seus Anexos I e II. 

 

  

  

Lançamento Bras Golden 2018 - Linha Golden GRIS  

Possui a superfície da plataforma injetada em Plástico ABS (mesmo material 

utilizado em capacetes) com semi esferas massageadoras para os pés e de 

fácil higienização, na cor CINZA.  

Estrutura fabricada em aço carbono tubular com acabamento zincado, com 

quatro sapatas em borracha que asseguram a boa fixação em qualquer piso.  

Altura média da plataforma em relação ao piso 13 cm. 

Plataforma em ABS na cor CINZA com Estrutura em aço carbono 
zincada.  Altura 13 cm  
 

Ref.: 007021 
 

  

 

 

 

 

Plataforma em aço carbono revestida por 

tapete antiderrapante para conforto ao 

apoiar os pés. Estrutura em aço carbono 

na cor preta.  

Altura regulável: 7,8,11 cm 

Ref.: 007011 

Plataforma em ABS na cor preta com 

Estrutura em aço carbono zincada 

desmontável. Altura 13 cm  

Ref.: 007012 

Plataforma em MDF com ranhuras e  

tinta antiderrapante, estrutura em aço 

carbono na cor preta.  Altura 13 cm  

Ref.: 007003 

 

 

 

Elaboramos projetos especiais customizados de acordo com a necessidade do cliente. 

Para mais informações e detalhes conheça em nosso site 

http://www.brasgolden.com.br/pagina.php?id_pagina=20718#.W2EYnNJKjIU  

 

 

 

 

APOIO PARA OS PÉS  
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Seu Punho na Posição Correta - 

Utilizar o computador, mouse e teclado 

diariamente, requerem cuidados 

essenciais com o posicionamento dos 

punhos e das mãos. E para prevenir 

Lesões causadas por Esforços 

repetitivos (LER) e Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao 

Trabalho (DORT), reduzindo a fadiga e 

cansaço dos membros superiores, é 

necessária à utilização do mouse pads 

e suportes para punho confortáveis e 

Ergonômicos.  

 

 
Mouse Pad PU Cinza 

REF.: 03003 

 
Lançamento Bras Golden 2018 –  

Linha Golden GRIS – Fabricado na cor cinza. 

Mouse Pad injetado em poliuretano integral skin em 

uma única peça, sem emendas, impermeável e de 

fácil higienização. 

 

Mouse Pad PU Preto 
REF.: 03003 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Mouse pad em espuma  
sem Logo 

REF.: 03015  

Mouse pad em espuma  
Com logo 

REF.: 03021 
 

Mouse pad em GEL  
sem Logo 

REF.: 03008 

Mouse pad em GEL  
Com logo 

REF.: 03008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOUSE PAD  
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Apoio para Teclado 
PU Cinza 

REF.: 04006 

 

 

Lançamento Bras Golden 2018 – 

Linha Golden GRIS – 

Fabricado na cor cinza. 

Apoio para Punho na utilização de 

Teclado, injetado em poliuretano 

integral skin em uma única peça, 

sem emendas, impermeável e de 

fácil higienização. 

. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoio para Teclado 
PU Preto 

REF.: 04005 

 

Apoio para Teclado em PU  
Com manta longa 

REF.: 04007 

 

 
Apoio para Teclado em Espuma  

Com manta curta  
Possibilidade de logo 

REF.: 04018 

 

 

 

Apoio para Teclado em Espuma  
Sem manta  

Possibilidade de logo 
REF.: 04019 

 
Apoio para Teclado em Gel 

REF.: 04016 

 

   

 

 

  
 
APOIO QUEBRA QUINA DE MESA - REF.: 005002 

 
 

 

APOIO ANTEBRAÇO MAGNETICO PARA MESA - REF.: 02014 

Acessório ergonômico voltado para superfícies com 

quina viva, reduzindo a compressão dos braços e 

cotovelos, auxiliando na circulação sanguínea correta dos 

membros e prevenindo possíveis lesões que podem se 

agravar com o tempo.  

Possibilita a Posicionamento Correto do Antebraço em  

mesas com espaço limitado - Para que o posicionamento do seu 

braço esteja correto, toda a base do antebraço deve estar apoiada 

sobre uma superfície reta e plana. Caso o seu antebraço esteja 

angulado e mal posicionado, seu punho ficará tensionado,  bem 

como a região muscular da nuca, ombros e pescoço (podendo 

resultar em uma lesão) e sua circulação sanguínea nesta região 

será prejudicada. 

 

APOIO TECLADO 

APOIO DE ANTEBRAÇO/QUEBRA QUINA 

mailto:vendas@mundoergonomia.com.br
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Suporte para monitor em LCD ou LED furação padrão placa VESA 

de 50 mm a 100 mm. 

Fabricado em tubo e chapa de aço carbono com ajustes de altura  

Altura mínima 150 mm e máxima 380 mm. 

Sistema faz deslizar pela torre com oito canais de estágios com 
fixação através de abraçadeira de aço mola. 

Regulagem inclinação vertical e lateral sistema junta universal do 
monitor.   

Para monitores de diversos pesos e tamanhos. 

Haste que limita o giro livre do monitor na torre para evitar 
acidentes.  

Parafusos padronizados tipo halen para ajuste inclusive da placa 
VESA. 

Pintura epóxi processo eletrostático na cor preta 

Torre cromada. 

  

 

 

 

BRASFLEX – SUPORTE PARA MONITOR PEDESTAL  
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    O novo suporte para monitores e notebooks ajuda a 
melhorar a postura e  evitar lesões musculoesqueléticas, caso 
você precise ficar muito tempo utilizando computador ou 
notebook.   
   
     Super-resistente, suporta mais de 40 kg.  
Seu formato é ideal para ser colocado em cantos,    
proporcionando mais espaço. 
 

   

   Os Suportes para Monitor e Noteboook BG  

possuem regulagens ergonômicas 

surpreendentes: 

           Regulagem de altura 
          Regulagem de rotação 
          Regulagem de Inclinação 
                 

         Na cor preta ou em cores 

 
 

 

DICAS PARA POSTURA  

1. Evite trabalhar com o tronco inclinado para 
frente. Fique RETO! 

2. Sempre que estiver sentado, é importante 
encostar totalmente as costas na cadeira e 
manter os dois pés apoiados, sem cruzar as 
pernas! 

3. Faça SEMPRE a Ginástica do Gato! 

 

Estrutura 100 % em AÇO CARBONO com pintura eletrostática  

Opção de estrutura cromada ou confeccionado em  

                                AÇO INOX AISI 304!  

 

MONITOR e notebook BG - Suporte Ergonômico 
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Característica da  linha: Linha de cadeiras com assento e encosto 

injetado totalmente em Poliuretano Integral Skin (sem qualquer 

espuma, madeira ou tecido). Utilização da linha: A linha em 

Poliuretano foi desenvolvida especialmente para ambientes de trabalho 

que exigem ambientes limpos, como a indústria alimentícia, eletrônica 

e farmacêutica. O design do assento e do espaldar atual foi criado, 

inicialmente, como recursos ergonômicos. 

Todo o conjunto é totalmente higienizável por vapor, hipoclorito de 

sódio e álcool isopropílico. Posteriormente verificou-se que esses 

assentos são muito bem aceitos e com 

ótimo custo x beneficio para linhas de 

montagem em geral, pois são 

resistentes e confortáveis substituindo 

o frágil vinil montado sobre espuma 

com índice de manutenção elevado.   

Montagens: As cadeiras podem ser 

montadas com vários modelos de 

mecanismos, colunas de várias alturas 

e acabamento, bases, rodízios ou pés 

especiais, possibilitam praticamente 

customizar o produto movimentos combinados, fazem desta linha uma opção sem 

similar no mercado. Podem ser montadas individuais - Giratórias ou Fixas ou em 

conjunto – longarinas. Podem ser montadas com ou sem braços (modelo com 

braços depende do mecanismo), com rodízios ou com pés fixos tipo sapata, várias 

alturas de coluna, nas opções giratórias e fixas tubular. A linha permite 

montagens de altura mais alta, tipo caixa, com aros ou com o exclusivo descansa 

pés JHS ou Elanius projetado à frente a fim de atender melhor a 

ergonomia.  Possibilidade de acabamento opcional, por exemplo: Colunas 

cromadas, bases em alumínio polido, bases injetadas em Nylon em uma só peça, 

pés sem qualquer componente em aço e materiais em aço zincados  ou niquelados, para evitar corrosão. 

Conformidade legal - Os modelos 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. Atendem as normas ANSI/BIFMA X5. 1, DIN, UNI e ABNT 

NBR 13962/13960/14110. 

 

 

CADEIRAS POLIURETANO  
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SECRETÁRIA ECONÔMICA 

 

EXECUTIVA ECONÔMICA 

 

SECRETÁRIA PLUS 

 
 

CADEIRAS ESTOFADAS OPERACIONAIS  
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Visando atender também a Linha Operativa de forma 

confortável, A BrasGolden Ergonomics, desenvolveu a Linha 

Golden Chair Flex HO21, o modelo Tipo Caixa, para 

atendimento de bancadas, Linhas de Produção, Balcão de 

atendimento, dentre outros locais que exigem uma Cadeira 

com alturas maiores do que os padrões administrativos.  

Fabricada com espuma injetada, com revestimento em vinil 

ou Tecido. 

Opção sem ou com braços reguláveis em Polipropileno. 

 

Disponíveis com mecanismo Econômico “Flange Universal 

com L regulável” para altura do assento, altura e 

profundidade do Encosto, ou Mecanismo “Back System  II” 

para altura do assento, altura e inclinação do encosto. 

Opcional também aro regulável para os Pés, quando não 

houver a possibilidade de utilização do Apoio para os Pés 

separado da Cadeira. 

Coluna giratória a gás proporciona alturas do assento: 

mínima 64 cm x máxima 77 cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXECUTIVA CAIXA- GOLDEN CHAIR FLEX  
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A BraSGoldeN Ergonomics, sempre visando atender a 

Legislação específica para cada posto de trabalho,  

possui um departamento de Engenharia Ergonômica que 

desenvolveu a única Cadeira no Brasil em 

conformidade 100% com a Norma para 

Supermercados.  

1.2. Esta norma aplica-se aos empregados que 
desenvolvam atividade comercial utilizando sistema de 

auto-serviço e checkout, como supermercados, 
hipermercados e comércio atacadista. 

2.1. Em relação ao mobiliário do checkout e às suas 

dimensões, incluindo distâncias e alturas, no posto de 

trabalho deve-se: 

b) assegurar a postura para o trabalho na posição sentada e 

em pé, e as posições confortáveis dos membros superiores e 

inferiores, nessas duas situações; 

A Golden Flip é a única Cadeira que permite ao 

colaborador realizar suas atividades em pé ou sentado, 

conforme preconiza a Norma NR17-Anexo I em seu item 

2.1 b para Supermecados. 

 

 

  

CHECKOUT - GOLDEN CHAIR FLEX 
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A linha Golden Plus possui o melhor custo 

x beneficio de cadeiras ergonômicas 

revestidas, totalmente sem emendas e 

sem aparecer os filetes e grampos que 

fixam o tecido à espuma. O modelo 

GOLDEN CALL que foi desenvolvido, para 

uma tarefa desgastante, estressante que é 

o Tele Atendimento ou Call Centers.  

Como sabemos o 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 para assento e encosto com capa injetada em 

POLIPROPILENO tratadas contra Raios UVA e UVB que permite maior 

durabilidade. 

Nossa Empresa está no mercado há mais de 28 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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

CALL CENTER- GOLDEN PLUS     
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O Banco semi sentado é de importante conotação 

de descanso para a coluna e postura. 
Uma boa cadeira ergonômica é insubstituível, mas 

muitas vezes, ela não pode ser usada para não 

comprometer a operação ou introduzir um fator 

de risco não necessariamente ergonômico, nestes 

casos indicamos um Banco Semi sentado. Mesmo 

que o trabalhador não descanse TODO o tempo de 

sua jornada, mesmo que ele descanse a coluna 

uma parte do tempo, já é algo muito bom. 

É indicado para as mais variadas tarefas, desde 

linhas de produção e montagem, atendimento, 

máquinas operatrizes, postos de inspeção, 

descanso de seguranças, etc, que exigem que o 

trabalhador fique de pé não existindo a 

possibilidade de se usar cadeiras. 

Produzidos em estrutura de aço tubular mecânico 

de alta resistência, nas opções Triangular com 5 

pés ou trapezoidal com 4 pés apoiados ao solo, 

projetadas para suportar até 130 kg 

A altura do assento em relação ao piso possui até 

19 estágios, podendo variar entre 36 até 96 cm. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GOLDEN SEAT – BANCO SEMI SENTADO 
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Assento em Poliuretano, disponível para base com 4 ou 5 pés, 

 

     

 

 

Assento Estofado, disponível somente para base com 5 pés, 

   

 
Opções de encostos,                                                                                         

 

 

 

 

 

 

GOLDEN SEAT – BANCO SEMI SENTADO 

 

LINHA ART COLOR opções de cores 

padrão preta ou colorida para serem 

usados em locais especiais. 
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O Banco semi sentado é de importante conotação de 

descanso para a coluna e postura. 

Uma boa cadeira ergonômica é insubstituível, mas 

muitas vezes, ela não pode ser usada para não 

comprometer a operação ou introduzir um fator de 

risco não necessariamente ergonômico, nestes casos 

indicamos um Banco Semi sentado. Mesmo que o 

trabalhador não descanse TODO o tempo de sua 

jornada, mesmo que ele descanse a coluna uma parte do 

tempo, já é algo muito bom. 

É indicado para as mais variadas tarefas, desde linhas 

de produção e montagem, atendimento, máquinas 

operatrizes, postos de inspeção, descanso de seguranças, 

etc, que exigem que o trabalhador fique de pé não 

existindo a possibilidade de se usar cadeiras. 

O GOLDEN TELLES é fabricado em estrutura giratória, seu 

mecanismo proporciona diversas regulagens de altura por 

colunas / pistão a gás classe 3 DIN 4550, e ao mesmo tempo, 

inclinação do assento injetado em poliuretano integral skin, 

com leves detalhes em relevo, o apoio lombo-sacro 

proporciona suporte adequado com excelente conforto. 

Pode ser usado com varias bases de 5 patas em nylon, aço, 

aço com capa de polipropileno, aço cromado, alumínio em 

diversos diâmetros. Pode ser utilizado, também,  base 

inteiramente circular em aço pintado, aço cromado ou 

alumínio. Possibilidades de incluir aro para os pés, porta ferramenta, utilizando sapatas fixas ou rodízios. 

 

 

   
 

 

 

GOLDEN TELLES – BANCO SEMI SENTADO 
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Possibilidade de aro para os pés, quando houver necessidade. 

 
Possibilidade de rodízios industriais para atividades pesadas,  

Componentes cromados, para locais decorativos. 

 
Possibilidade de porta ferramenta, indicado para postos de trabalho super baixos onde permite 

ao trabalhador  a utilização de ferramentas, como parafusadeira, parafusos, chaves de fenda, 

dentre outra ferramentas que fazem parte de sua atividade, com altura mínima do assento a 

partir de 25 cm em relação ao solo. 

 

  
 
 

GOLDEN TELLES – BANCO SEMI SENTADO 
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MOCHO – BANCO GIRATÓRIO COMFORT 
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Indicado para descanso da coluna e postura em 

postos de trabalho, onde não há possibilidade de 

utilização de Cadeiras. O Mecanismo 

proporciona regulagem de altura do assento 

através de alavanca de acionamento localizada 

na lateral direita embaixo do assento e possui 

ângulo de inclinação de 1º à 16º, através de 

manípulo. 

O banco Golden Comfort tem  a característica 

básica de ser um banco sentado e/ou semi 

sentado, giratório e com assento redondo 

em espuma revestida de vários materiais.  

Varias alturas, várias bases, com ou sem 

aro. Com ou sem porta objetos.  

Pés fixos ou rodízios.   

Demais característica se referir aos Bancos 

Mocho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLDEN MOCHO INCLINAÇÃO – Banco Semi sentado  
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Os TAPETES E ESTRADOS ANTI FADIGA, são utilizados 

para trabalhos que requerem uma constante 

movimentação e em consequência difícil utilização de 

assentos. Normalmente a AET (Análise Ergonômica do 

Trabalho) sugere várias medidas para diminuir o 

estresse da posição em pé, recomendando dentre 

outras medidas, tapetes anti fadiga para diminuição 

das tensões na panturrilha e pés.  Combatem os efeitos 

do cansaço e fadiga do trabalhador em longas 

jornadas de trabalho intensivo em pé. Absorvem 

eficientemente o impacto provocado em articulações 

do corpo, formando uma barreira macia entre o piso 

duro e os pés. Ativam a circulação sanguínea dos 

membros inferiores, reduzindo a fadiga, dores nas 

pernas, tornozelos, joelhos e coluna. Preconizados para 

linha de montagem, áreas de revisão, embalagem e expedição, sala de aula, recepção de hotéis, posto de 

segurança, centro cirúrgico, etc. Laudos em conformidade com a NR-17. Propriedades acessórias: Amortecedores 

de vibração e antiderrapantes. Isolantes térmico, elétrico e acústico. Indispensável pesquisar a origem do produto, 

o material, espessura e se há Laudos Técnicos atestando sua qualidade e eficiência.  

Conheça nossa linha completa de Tapetes e Estrados. 

http://www.brasgolden.com.br/pagina.php?id_pagina=20701#.WvMr3e8vzIX 

TAPETE ANTIFADIGA 

GOLDEN VINIL 
TAPETE ANTIFADIGA 

GOLDENBOR 
TAPETE ANTIFADIGA 

CONDUTIVO ESD 
  

 
 

TAPETE ANTI-FADIGA 
GOLDEN RUBBER BORRACHA NITRILICA 

 
TAPETE ANTI-FADIGA 

GOLDEN RUBBER BORRACHA NATURAL 

 
TAPETE ANTI FADIGA COM ANTI CHAMA 

GOLDEN NIKKEY 

   
  

ESTRADO DE BORRACHA – 

MULTIRRESISTENTE SOLANTE 

 

ESTRADO DE BORRACHA –  

EXTRA RESISTENTE 

 

ESTRADO E PLACA 

GOLDEN CHEVAL 

 

PISO TÁTIL - SINALIZAÇÃO E 

ACESSIBILIDADE 

    
 

 

TAPETE ANTI FADIGA  
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Tapete GOLDEN NIKEY 

Estrutura dupla por base de espuma 

macia e superfície de capa de vinil 

antiderrapante, com semi  esferas,  

Ótima resistência a óleos e graxas,  

anti chamas.  

 

Tapete GOLDEN RUBBER 

Estrutura dupla com superfície em manta 

laminada de borracha natural, 

antiderrapante modelo lavrada ou grão 

de arroz, colado à base de espuma macia, 

espessuras de 12, 15 ou 20 mm. 

 

TAPETE ANTI FADIGA  

Tapete GOLDEN BOR fabricado por 

peça única injetada em borracha 

macia, com semi esferas  na 

superfície, alinhadas sob canaletas 

flexíveis no verso. 

 

Tapete GOLDEN VINIL Estrutura dupla com 

superfície de vinil de 2 mm com relevo 

antiderrapante,  modelo diamante colado à base de 

espuma densa e macia de borracha (EPDM) de alta 

densidade com espessura de 13 mm, totalizando 15 

mm. 

 

Tapete GOLDEN CONDUTIVO ESD  Estrutura 

dupla, composto de massa vinílica com aditivos 

ESD, e  superfície antiderrapante, agulhas alto 

relevo, na cor preta, totalizando espessura do 

tapete em 15 mm, com bordas amarelas. 
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A BrasGolden Ergonomics, criada há mais de 25 anos foi a primeira a trazer esses suportes para o Brasil, que eram 

importados dos EUA.  

Pioneira em ergonomia no Brasil onde 

começou a introduzir cursos e 

treinamentos por seu fundador Eng. 

Prof. Osny Telles Orselli. 

Os cintos Lombares são excelentes, 

porem é necessário se fazer o programa 

de treinamento e que o produto seja 

flexível com dispositivo de silicone que 

evita o cinto “subir” ou “descer” do 

corpo, que o elástico tenha um mínimo 

de látex e que o Velcro™ seja legítimo  

Na fabricação dos CINTOS LOMBARES, 

BrasGolden traz vasta tecnologia, 

adquirida através de conhecimento 

técnicos científicos e experiência norte 

americana na” Prevenção e Correção” de 

problemas oriundos de traumas no local 

de trabalho e lazer. 

A utilização dos cintos está relacionada 

com técnicas simples de exercícios, 

informações e treinamentos que em 

conjunto farão com que os índices de 

Doenças e Lesões sejam reduzidos, além 

de diminuir eventuais afastamentos 

médicos. 

Conheça nosso Programa Coluna 

Segura  para a prevenção das Lesões de 

Coluna /DORT. 

 
 

opcionais coloridos  

 

CINTO ABDOMINAL - BrasGolden  
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Modelo COLOR FLEX - confeccionados em legítima Lycra importada. 

 
 

Modelo ECO FLEX - confeccionados em lonita super leve. 

 
Modelo UNIVERSAL FLEX - confeccionados em elastano fino totalmente flexível.  

 
Modelo BELT - confeccionados em legítima Lycra importada, Possui uma almofada de EVA macio, sem 

suspensórios recomendado, para motoristas e atividades sentadas com impacto nas costas. 

 
 

 

CINTO ABDOMINAL - BrasGolden  
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Indicados para utilização em áreas operativas, com cadeiras altas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
  

            5 alturas                                                        8 alturas                                                          16 alturas 
 

                    JHS com aro                                                                  Aluminio com aro                                                  
 

          Modelo New  
 

Heavy Duty 

APOIO PARA OS PÉS 
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       Indicada para postos de trabalhos 

operacionais. 

Mesas e Bancadas com altura regulável 

acionamento elétrica para diversos trabalhos 

inclusive trabalho em pé ou sentado. 

Proporciona possibilidade de alternância da 

postura durante o turno de trabalho, 

melhorando assim a qualidade de vida e 

aumentando sua produtividade.  Esse conceito 

reduz a fadiga muscular, melhora a circulação 

sanguínea, além de prevenir doenças 

osteomusculares como LER e DORT. 

As colunas, inteligentes, permitem configurações em 

vários formatos, desde uma coluna retangular,  2 colunas,  em “L” com 3 colunas ou projeto para 4 ou n colunas.  

Curso 650 mm, Bi Volt. Mecanismo de controle eletrônico fixado sob o tampo, praticamente invisível.  Velocidade 

do ajuste elétrico: 38 mm/s. Carga Máxima: 120 kg/coluna. 

Dimensões customizadas como Largura mínima de 60 cm por profundidade 70 cm ou largura até 250 cm 

por 100 cm de profundidade, por exemplo. Ver detalhes em planilha no site. 

Tampos em MDP, MDF, MDF Fire, Aço, Aço INOX AISI 304, 316l, Corian® com possibilidade de 

revestimento de melamínico, mantas de PVC, mantas de borracha ESD, manta de borracha lisa. laminado 

de borracha  ou outro material.  

Regulagem do Tampo através de manivela horizontal na parte frontal da Bancada. 

Cores padrões para estrutura cinza argila, preta, branca. 

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

Possibilidade de conectividade via aplicativo para 

Android ou IOS para ajuste de altura. 

Altura mínima e máxima customizáveis em função das 

alturas da estrutura e dos pés. Ver detalhes em planilha no 

site 

 

NOTA TÉCNICA - Apresentação do diferencial 

operacional dos sistemas utilizando servo colunas 

inteligentes todas com o SISTEMA - PIEZO™ para 

prevenção de danos materiais ou pessoais! 

Sistema inclui solução anti-colisão PIEZO™ onde se pode 

proporcionar uma vida mais longa para sua mesa de 

escritório. Este sistema previne danos materiais à mesa caso ocorra colisão entre ela e algum material pesado.                  

Fins de curso automáticos. 

 
 

 

                                               

MESAS  DE ALTURA REGULÁVEL ELETRICA -BraSGoldeN  

 

Bancadas acionamento elétrico até 1000 kg de 

capacidade disponíveis sob projeto. 

A utlização de colunas elétricas inteligentes 

proporciona configurações de tampos, prateleiras e 

displays com altura e inclinação variáveis com 

inúras possiblidades de automação.  
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 Modelo – LIGHT  -   

Capacidade  80 kg 
1 tampo 

Um tampo para pesos até 80 kg 

Mesas ou bancadas de altura regulável 

acionamento manual capacidade de carga 

até 80 kg. Com um tampo. 

Estrutura em aço carbono tratada após 

desengraxe a fosfatização e posterior 

pintura epóxi processo eletrostático com 

camada mínima de 30 µ em cores padrão 

com preta, branca, argila ou ovo e outras sob 

encomenda.  

Estrutura customizável desde 50 cm x 50 cm 

até 1,2 m x 1 m ou mais. 

Possibilidade de estrutura em Aço INOX AISI 304 para Salas Limpas e controle Sanitário.  

Alturas customizáveis mantendo o curso. Curso máximo 30 cm.  

Pés fixos ou com rodízios com ou sem freios.  

Tampos desde MDP, MDF ou outro material, revestidos com a necessidade de seu ambiente de 

trabalho até com mantas ESD, por exemplo. Em cores a escolher.  

Manivelas escamoteáveis leves ou pesadas, colocadas no centro ou nas laterais da travessa da 

estrutura.  

Possibilidade de trabalhos de marcenaria nos tampos 

Sistema de acionamento por engrenagens de Nylon silencioso.  

AMPLO ESPAÇO SOB O TAMPO PARA PERMITIR CADEIRAS E OUTROS ACESSÓRIOS SEM 

INTERFERÊNCIA.      

 
 

                                                                          

MESA S DE ALTURA REGULÁVEL MANUAL - BraSGoldeN  

 BraSGolden 
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Modelo – LIGHT  -   

Capacidade  80 kg  

2 tampos 

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 

                  MESAS  DE ALTURA REGULÁVEL  MANUAL - BraSGoldeN 

MANUAL - BraSGoldeN  
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                  Modelo –   HEAVY DUTY  -  
Capacidade 150 ou 250 kg 

 

Mesas/Bancadas de atura regulável 

acionamento manual modelo HEAVY DUTY com 

cargas máxima até 150 kg ou até 250 kg 

 com 1 tampo.  

Dimensões e materiais customizados.  
Curso padrão único de 30 cm.  

Alturas mínima x máxima customizadas  
Tampos com dimensões customizadas em MDP, 
MDF, revestidos de melamínico, mantas de PVC, 

manta de borracha ESD, manta de borracha lisa 
ou outro material. Tampos em aço com ou sem 

revestimento em laminado de borracha. 
Regulagem do tampo através de manivela 

horizontal na parte frontal da Bancada. 
Pés fixos ou com rodízios 

Possibilidade de movimentação através de 
rodízios industriais com ou sem freios. 

Indicada para postos de trabalhos operacionais. 
 

*Verificar detalhes de altura máxima x mínima e largura e profundidade máxima e  

                                                                                              mínima do  tampo em planilha no site 

 

Cor padrões para estrutura cinza argila.   Customização de acordo com a necessidade do cliente 

 

 

 

 

 

MESA S DE ALTURA REGULÁVEL MANUAL - BraSGoldeN  
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  Mesas para Cadeirante- PNE    

   Os portadores de necessidades especiais 

necessitam de muita ergonomia. Assim mesas 

para trabalho em seus escriitórios ou home 

office como para balcões de atendimento em 

escolas, bancos, locais públicos, necessitam de 

plataformas de altura regulável. 

As mesas até 80 kg manuais ou elétricas até 

200 kg com ajuste de altura com um amplo 

espaço sob o tampo a fim de que a cadeira de 

rodas entre com segurança e ergonomia, 

aproximando o usuário ao máximo do seu 

local de trabalho atendem esses requisitos.   

Atendem à NBR 9050. 

Medidas customizáveis para atender 

cadeirantes obesos ou nanismo, desde 45 

cm de largura por 50 cm de profundidade 

até 2,50 m ou mais por 1 m ou mais de 

profundidade. 

Manivelas especialmente projetadas para facilitar o acesso aos PNEs.  

Acessórios para apoio de ante braços fixos ou móveis, tampos especiais com anteparos, e suportes 

de monitores de vários modelos inclusive peso zero são alguns dentre muitos itens projetados pela 

equipe de engenharia ergonômica. Pés fixos ou rodízios com ou sem freios 

Projetamos mesas para restaurantes em conformidade com a Lei da Acessibilidade N°13.146.  

 

Estrutura em aço carbono tratada após 

desengraxe a fosfatização e posterior 

pintura epóxi processo eletrostático 

com camada mínima de 30 µ em cores 

padrão com preta, branca, argila ou 

ovo e outras sob encomenda.      

Tampos desde MDP, MDF ou outro 

material, revestidos com a necessidade 

de seu ambiente de trabalho até com 

mantas ESD, por exemplo. Em cores a 

escolher 

 

 

MESA- Projeto especial – BraSGoldeN 
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    Modelo Alto Desempenho 

                         Laboratórios e Indústrias 
  

Linha de mesas e bancadas de altura fixa com alto 

desempenho estrutural. 

 

Montadas em aço carbono e aço inox AISI 304 ou AISI 316L 

estrutural tubular de espessura extra  para serviço pesado, 

indústrias, bancadas de laboratórios, hospitais, e outros.  

 

Tampos em MDF,  MDF fire,  MDP com revestimentos 
customizados ou tampos em aço carbono, aço inox AISI 
304, AISI 316L, revestidos com material isolante, ESD, 
Corian® ou PEAD. 
 

A Estrutura em aço carbono possui tratamento contra a 

corrosão: Desengraxe especial, fosfatização,  pintura epóxi 

por  processo eletrostático camada mínimo 30 µ.   

 

Possibilidade de saias customizadas de acordo com a utilização necessária. 

 

Pés robustos fixos injetados em borracha sintética injetados em aço carbono ou inox AISI 304, ou totalmente em 

aço inox AISI 304 ou AISI 316L. Podem ter  rodízios com ou sem freios de vários modelos, inclusive em aço inox AISI 

304, com rodetes de vários materiais até totalmente Inox AISI 304.  

  

Altura do tampo em relação ao solo customizada. 

 

Disponíveis em qualquer tamanho desde super pequenas:  50 cm x 50 cm até cerca de 2,5 metros por 1 ou 
mais metro de profundidade.  
 
Produto especial para Salas Limpas (Clean Rooms) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESAS e BANCADAS  FIXAS  - BraSGoldeN 

OBESO BIG – BrasGolden 
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                          Modelo 

Rebatível                                                                                          

Mesa Rebatível indicada para 

salas de reuniões, e ambientes 

versáteis, deixando seu ambiente 

livre para melhor circulação ou 

outras atividades. 

Possui mecanismo basculante de 

fácil manuseio que permite os 

encaixes das mesas com o tampo 

na posição vertical, Possui rodízios 

especiais de Nylon com detalhes 

nas calotas cromadas de 80mm de 

diâmetro e banda de poliuretano, 

com freios para travamento durante a utilização.  

 

Altura fixa padrão 730 mm. 

 

Estrutura em aço carbono fosfatizado  

Cores Padrões para Estrutura e Tampo: Cinza 

Argila. 

As dimensões são customizadas limitando largura 

máxima de 2000 mm. 

 

Tampos em MDF, MDF fire com cores customizadas 

                    Fácil acondicionamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

MESAS e BANCADAS FIXA S - BraSGoldeN  

OBESO BIG – BrasGolden 
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             Modelo Hexagonal ou Octogonal     
                              Bipartida padrão UVA 

 

Mesa Ergonômica Fixa - Montagem Hexagonal Bipartida 
sobre rodízios com freio - modelo UVA 
O estado da arte em mesas corporativas bi partidas com 
seis lados muito usadas em salas de reunião, convenções, 
escolas.  
Montadas sobre rodízios de alta durabilidade para pisos 
frios de fácil movimentação e com estilo, com freios. 
Estrutura: aço soldado, fosfatizado e pintada por tinta 
epóxi por processo eletrostático após fosfatização na cor 
cinza ocidental (cor especial)  

Tampos: em MDF (podendo ser MDF fire) revestidos por camada melamínica (Formica) texturizada 
branca fosca (outras cores disponíveis). Espessura 30 mm encabeçada. Acabamento das bordas com 
perfis ABS com quebra cantos, na mesma cor. 

Especificações Técnicas principais:  
 
Altura: Fixas de 70 cm.  
Hexágono: em 2 partes separáveis com 1,40 cm de 
diâmetro.  
Dimensões: 6 Laterais 77 cm. 
 
Pés: Padrão: Rodízios com freios na cor cinza de 75 
mm diâmetro Nylon cor cinza rato com banda 
de Poliuretano com freio e calotas cromadas. 
 

Opção para pés fixos de borracha sintética em dois 
tamanhos diferentes na cor preta e opcionalmente 
na cor branca.  

Este foi um projeto especial sendo que o mesmo pode 
ser feito com outros ângulos internos complementares para que a composição de várias mesas resulte 
em formas lineares. 

                                                                                               

 

 

 

 

 

Montagem ilustrativa 

de um Hexagono, 

Utilizando 06 mesas. 

Utilizando 06 mesas. 

 

Montagem ilustrativa 

de um Octagono, 

Utilizando 08 mesas. 

Utilizando 08 mesas.  

 

MESAS e BANCADAS FIXA S - BraSGoldeN  

OBESO BIG – BrasGolden 
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                               Modelo Escritório 
Mesa padrão – totalmente em madeira 

Mesa com Tampo e Pés confeccionados em MDP-BP 25 

mm, ou MDF.  

Travessas em MDP-BP 18 mm  

Acabamento do tampo em fita de borda ABS 2,5 mm. 

Dimensões do tampo padrão:  

Largura: 1350 mm x Profundidade: 600 mm X 

Espessura: 25 mm 

Altura do Tampo em relação: 745 mm 

Opção: sem gaveteiro 

 

Mesa com tampo confeccionado em MDP/BP de 25 mm, em L com acabamento dos topos em fita ABS de 

2,0 mm.  

Estrutura em aço carbono fosfatizado e pintura 

eletrostática.  

Travessa confeccionada em MDP 15 mm 

Pé de canto confeccionado em aço com calha de 

saque externo e pés laterais em aço com coluna dupla 

e calha vertical de saque interno, para passagem de 

fiação.  

Sapata inferior em tubo oblongo, com ponteiras em 

abs. e niveladores em nylon.  

Dimensões padrão: L1: 1400 L2: 1400 A: 745 P: 600 mm  

Opção: tampo retangular com ou sem gaveteiro 

Partes metálicas com acabamento em pintura 

eletrostática. 

                                                                                                               
 
 

 

 

MESAS e BANCADAS FIXA S - BraSGoldeN  
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                                                                                                                                Projeto especial 

                                                                  Mesa para contador 

de cédulas 

 ou outra finalidade 

 

Linha de mesas de altura fixa com alto desempenho 

estrutural. 

 

Estrutura em aço carbono estrutural com tratamento 

contra a corrosão, desengraxe especial, fosfatização,  

pintura com epóxi por  processo eletrostático mínimo 30 µ.   

 

Tampo superior e inferior em MDF 18 mm. 

 

Pés robustos fixos injetados em borracha sintética ou 

rodízios sem freios 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESAS e BANCADAS FIXA S - BraSGoldeN  
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A Linha Golden Clean é voltada para postos de trabalhos que exijam extrema 

limpeza, inclusive permite lavagens do produto por ser fabricada em Aço 

Inox AISI 304 alimentício, garantindo sua resistência e maior durabilidade. 

Indicada para postos de trabalhos, como Frigoríficos, Empresas de abate e 

processamento de Carnes e Derivados, Hospitais, Laboratórios, Indústrias 

Farmacêuticas, Indústrias alimentícias e bebidas. 

Atende as exigências da NR17, NR36, NR32 e Normas sanitárias. 
 

I

N

O

X 
 

A

I

S

I 
 

3

0

4 

mailto:vendas@mundoergonomia.com.br
http://www.mundoergonomia.com.br/


 

67 
All Safety Ergonomics -  Mundo Ergonomia - Jacareí -  SP 

Telefone: (12) 3954 0070 / 98806 0070 
e-mail: vendas@mundoergonomia.com.br - www.brasgolden.com.br 

 

A Linha Golden Clean é utilizada para indústrias, laboratórios hospitais e todos os postos 
de trabalhos que exijam controle de particulados cumprindo os requisitos da norma DIN 

EN ISO 14644-1 - Cleanrooms and Associated Controlled Environments.  
 

Utilizada na indústria alimentícia em conformidade com as BRF- Resolução - RDC 216 /04 
– RDC nº 275/02 - Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, 

em conformidade com as orientações gerais para elaboração do Programa de BFP que 
fazem parte do Código Internacional de Práticas recomendadas pelo CODEX 

ALIMENTARIUS, regulamento estabelecido pela Organização Mundial da Saúde/OMS e 
reconhecido pela Organização Mundial do Comércio/OMC. Atende a NR36 no quesito 

ocupacional e sanitário.  
 

Atende as exigências ergonômicas da NR17 e NR36 nos quesitos do segmento. 
 

Indicada para salas limpas, áreas críticas, semi críticas,  úmidas, altas lavagens e áreas 
classificadas (ambientes explosivos) 

 
As cadeiras, giratórias apresentam regulagem de altura para o assento, regulagens de 

altura e profundidade do encosto. Podem ser montadas em várias alturas e vários cursos, 
pés fixos ou rodízios, e com a opção de suportes de pés desde os aros, aros com suporte 

especial de alumínio, ou modelos separados ou customizados, para o apoio dos pés, a 
maioria de altura regulável.  

Seus assentos e encostos podem ser apresentados em várias opções a fim de atender às 
necessidades de cada cliente para cada ambiente: totalmente INOX; INOX com 

revestimento de PEAD (polietileno de alta densidade aprovado pela ANVISA), totalmente 
em PEAD, injetadas em poliuretano acabamento integral Skin em dois modelos WDA ou 

WORK, ou ainda em espuma de poliuretano injetada revestida de vinil.  
Os assentos e encostos em aço inox e inox revestidos em PEAD são fixados às flanges por 

parafusos e porcas embutidas que asseguram conforto e robustez.  
Acionamento dos mecanismos por rosetas (tipo manopla) no mesmo material.  

Colunas giratórias reguláveis na altura mecânicas por manopla ou por pistão a gás sobre 
pressão com alavanca. (pistão a gás de inox ou tradicional) 

Acabamento do aço inox padrão lixado fosco, totalmente livre de cantos ou pontos vivos 
que atendem todas as Normas.  

Opção em acabamento polido, por processo manual, sob encomenda. Todos os 
componentes desde o menor parafuso até arruelas são confeccionados em inox AISI 304 

certificado.  
 

De acordo com a rigorosidade do processo, a classificação ISO, as normas FS209E e ANVISA, e 
outras legislações específicas dos postos e procedimentos, os tipos de componentes devem ser 

avaliados. 
 

LINHA GOLDEN CLEAN- inox 
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A Linha Golden Clean é fabricada em Aço Inox AISI 

304 alimentício, garantindo sua resistência e maior 

durabilidade. Atende as exigências da NR17, NR36 e 

Normas sanitárias.  

Indicada para postos de trabalhos, como Frigoríficos, 

Empresas de abate e processamento de Carnes e 

Derivados, Hospitais, Laboratórios, Indústrias 

Farmacêuticas, Indústrias alimentícias e bebidas. 

As Cadeiras possuem 03 opções de regulagens de 

altura para o assento, através de coluna giratória 

100% Aço Inox AISI 304, regulagens de altura e 

profundidade para o encosto, além das opções de 

assento: somente INOX, INOX com revestimento em 

PEAD, somente PEAD ou poliuretano integral Skin na 

cor branca ou preta. 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio para os Pés em alumínio. 

 

CADEIRAS DE INOX - Linha Golden Clean   
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 Cadeira ISO estrutura fabricada em Aço 

Inoxidável AISI 304 – Alimentício certificado. 

 
Giratórias com colunas de altura regulável 

mecânica e a gás.  
Varias alturas com aro apoio para pés opcional 

Rodízios, pés fixos em Nylon ou aço inoxidável 
 

Assento e encosto injetados em polipropileno na cor 
branca.  

 
Atende à NR 17 devido à sua regulagem de altura e 

profundidade do encosto.  
 
    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

A GÀS MECÂNICA 
                  COLUNA 

CADEIRAS ISO INOX - Linha Golden Clean   
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A linha Golden Clean, além das Cadeiras também 

possui Bancos Semi Sentados, para atividades onde 

não há possibilidade da utilização de Cadeiras. Neste 

caso são utilizados os Bancos para descanso da 

coluna e postura. 
 

Fabricado em Aço Inox AISI 304 alimentício, garantindo 

sua resistência e maior durabilidade, na opção de base 

triangular com 05 pés, projetadas para suportar até 

130 kg. A altura do assento em relação ao piso possui 

até 19 estágios, podendo variar entre 36 cm até 96 

cm. Indicada para postos de trabalhos, como 

Frigoríficos, empresas de abate e processamento de 

carnes e derivados. Hospitais, Laboratórios, Indústrias 

Farmacêuticas, Indústrias alimentícias e bebidas. 

Os Bancos possuem opções de Assento e Encosto: 

Somente INOX, INOX com revestimento em PEAD, 

somente PEAD ou injetados poliuretano na cor Preta. 

Sem molas e travas. Pés em inox ou injetados em 

borracha sintética sobre parafusos inox, Encosto de altura regulável opcional.  

 

 

 

    
  

Inox Inox com 
PEAD 

PEAD PU PU Integral 
Skin 

FRIG com PEAD 

  

 

 

BANCO GOLDEN SEAT INOX – LINHA CLEAN  
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         Fabricados 100 % em Aço Inoxidável AISI 304 – 

Alimentício certificado 

Banco Golden Comfort Mocho foi projetado para atender as 
especificações de postos de trabalhos que exijam controles 
sanitários e, principalmente, para o atendimento às exigências das 
BRF-  
Indicada para frigoríficos em espaços de curta permanência, 
indústrias alimentares, indústrias farmacêuticas, salas limpas, 
áreas críticas, semi críticas,  úmidas, altas lavagens e altamente 
utilizados em áreas classificadas (ambientes explosivos) 
O assento e encosto podem ser totalmente em INOX AISI 304, INOX 
com revestimento de PEAD (polietileno de alta densidade aprovado 
pela ANVISA), totalmente em PEAD, ou, ainda, em plástico de 
engenharia modelo LAB.    
Fabricados com acabamento fosco lixado com opção em 
acabamento polido.  Todos os componentes desde o menor 
parafuso até arruelas são confeccionados em inox AISI 304 
certificado. 
Apoio para os pés customizável no tamanho em alumínio. Encosto 
regulável na vertical e profundidade.  Assento regulável. 
Por ser um banco giratório, e possível de montar com rodízios, 
auxilia demasiadamente em centros cirúrgicos e, de acordo com o 

projeto solicitado, pode ser transformado facilmente em uma MESA tipo MAYO. 
Colunas a gás ou  
BANCOS COM COLUNA A GAS OU COM COLUNA MECÂNICA DEPENDENDO A ESPECIFICAÇÃO DO 
POSTO A SER UTILIZADO. 
 

 

 

 

 

BANCO GOLDEN MOCHO INOX – LINHA CLEAN  
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Banco Golden FRIG foi projetado para atender as 

especificações de postos de trabalhos que exijam controles 

sanitários e, principalmente, para o atendimento às 

exigências das BRF- Resolução - RDC 216 /04 – RDC nº 

275/02 - Regulamento Técnico de Boas Práticas para 

Serviços de Alimentação em conformidade com as 

orientações gerais para elaboração do Programa de BFP 

que fazem parte do Código Internacional de Práticas 

Recomendadas pelo CODEX ALIMENTARIUS, regulamento 

estabelecido pela Organização Mundial da Saúde/OMS e 

reconhecido pela Organização Mundial do Comércio/OMC. 

Atendem, também, as exigências de controle particulados 

cumprindo os requisitos da norma DIN EN ISO 14644-1 - 

Cleanrooms and Asociated Controlled Environments 

 
Em especial, atende à NR 36 no quesito ocupacional e 

sanitário. Atende às exigências ergonômicas da NR17 nos 
quesitos do segmento. 

 
Indicada para frigoríficos, indústrias alimentares, indústrias 

farmacêuticas, salas limpas, áreas críticas, semi críticas,  
úmidas, altas lavagens e áreas classificadas (ambientes 

explosivos) 
 

O assento e encosto podem ser totalmente em INOX AISI 304, 
INOX com revestimento de PEAD (polietileno de alta 
densidade aprovado pela ANVISA), totalmente em PEAD, ou, 
ainda, em plástico de engenharia modelo LAB.    

Fabricados com acabamento fosco lixado com opção em acabamento polido.  Todos os componentes 
desde o menor parafuso até arruelas são confeccionados em inox AISI 304 certificado. 
Lembrando sempre que de acordo com a rigorosidade do processo, a classificação ISO, as normas FS209E e 
ANVISA, e outras legislações específicas dos postos e procedimentos, os tipos de componentes devem ser avaliados. 
Apoio para os pés customizável no tamanho em alumínio. Encosto regulável na vertical e profundidade. Assento 
regulável. 
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O Banco Golden COKE de INOX AISI 

304 é da Linha Golden Clean utilizada 

para indústrias, laboratórios hospitais e 

todos os postos de trabalhos que exijam 

controle de particulados cumprindo os 

requisitos da norma DIN EN ISO 14644-

1 - Cleanrooms and Asociated 

Controlled Environments.  

 
Utilizada na indústria alimentícia em 

conformidade com as BRF- Resolução - 
RDC 216 /04 – RDC nº 275/02 - 

Regulamento Técnico de Boas Práticas 
para Serviços de Alimentação, em 
conformidade com as orientações 

gerais para elaboração do Programa de 
BFP que fazem parte do Código Internacional de Práticas recomendadas pelo CODEX ALIMENTARIUS, 
regulamento estabelecido pela Organização Mundial da Saúde/OMS e reconhecido pela Organização 

Mundial do Comércio/OMC.  
Atende à NR36 no quesito ocupacional e sanitário. 

Possibilidade de ser fixado ao solo.  
Opção em acabamento polido, por processo manual, sob encomenda. Todos os componentes desde o 

menor parafuso até arruelas são confeccionados em inox AISI 304 certificado. 
 

 

 
 

 

BANCO GOLDEN COKE INOX – LINHA CLEAN  
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A linha para recepção, da BrasGolden Ergonomics. 

 

É composta por poltronas, sofás e Cadeiras, confortáveis e aconchegantes, 

trazendo inovação e elegância para seu escritório, recepção e sala de espera. 

Possui espuma injetada de alta densidade moldada anatomicamente, com acabamentos 

na cor preta, cinza ou cromada.  

Opções para 1, 2 ou 3 lugares com ou sem braços, revestimentos em tecido 100% poliéster  

trama fina, ou couro ecológico em diversas cores. 
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Assentos confeccionados em chapa de 
aço SAE 1006/1010 laminada a frio 

espessura 1,5 mm e tubo oval aço SAE 
1006/1010  

16 mm x 30 mm x 1.5 mm, pintados 

com tinta eletrostática. Braços e pés 

confeccionados em alumínio fundido 

polidos. Barras confeccionadas em 

tubo de aço retangular 40 mm x 80 

mm x 1,5 mm SAE 1006/1010, com 

furos pré determinados para fixação do 

assento. 

Barras de longarinas em 1200 mm, 

1720 mm e 2360 mm. 

Indicado para hospitais, metros, recepção e aeroporto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODELO AEROPORTO– Longarina  
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Disponíveis em configurações de 2, 3, 4 e 5 
lugares, a longarina apresenta base e 
estrutura nas cores preta ou prata, opções 
de cores (preto e branco) para concha 
injetada em polipropileno.Com opção com 
braço e sem braço. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

BOSTON– Longarina  
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Chassi de assento injetado em 
polipropileno copolímero na cor preta; O 
chassi de assento possui 466,2 mm de 
comprimento e 462,6 mm de largura; 
Capa de assento injetada em 
polipropileno copolímero na cor preta; 
Possui 456,8 mm de comprimento x 453,5 
mm de largura e 2,5mm de espessura; 
Encosto em duas peças injetadas em 
polipropileno copolímero na cor preta, 
montadas por encaixe e fixadas por 
parafusos; O Encosto possui dimensões 
de 337,4mm de altura e 494,7mm da 

largura. Tela em tecido preto, para ser 
fixada no encosto; Braço injetado em 
polipropileno copolímero na cor preta, 
composto de duas peças sendo a 
direita e a esquerda. O braço permite o 
uso de prancheta possui 355mm de 
profundidade x 250mm de largura; Na 
prancheta é fixado o sistema anti 
pânico, através de 4 parafusos; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

COMPONENT – Longarina  
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Disponíveis em configurações de 2, 3, 

4 e 5 lugares, as longarinas 

apresentam base e estrutura na cor 

preta, prata e cromado, e assento e 

encosto com capa, chassi e 

revestimento sobre espuma.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ISOSCELES – Longarina  
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Disponíveis em configurações de 2, 3, 4 e 
5 lugares, as longarinas apresentam 
base e estrutura nas cor preta e prata e 
cromado, e diversas opções de cores 
para concha. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OKI – Longarina  
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Disponíveis em configurações de 2, 3, 
4 e 5 lugares, as longarinas 

apresentam base e estrutura nas cor 
preta e prata e cromado, e diversas 

opções de cores para assento e 
encosto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRIMA – Longarina  
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Disponíveis em configurações de 2, 3, 4 e 5 

lugares, a longarina apresenta base e estrutura 

nas cores preta ou prata, diversas opções de 

cores para concha injetada em polipropileno. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PULL – Longarina  
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Disponíveis em configurações de 2, 3, 
4 e 5 lugares, as longarinas 
apresentam base e estrutura na cor 
preta, prata e cromado, e diversas 
opções de cores para assento e 
encosto. 

 

 

 
 
 
 

 
 

SIGMA – Longarina  
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Disponíveis em configurações de 2, 3, 4 e 5 

lugares, as longarinas apresentam base e 

estrutura na cor preta, e diversas opções de 

cores para assento e encosto. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VITORIA – Longarina  
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Thesis é uma longarina com design 

moderno que combina com os mais 

diversos ambientes. T-Air é indicada 

para aeroportos, terminais e 

coletividade. Consulte o departamento 

comercial para barras personalizadas 

com fixação de braços intermediários, 

abraçadeira com plug de energia e 

fixação de mesa central ou lateral. 

 
 
 
 

 
 
 
 

T-AIR  – Longarina  
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Thesis é uma longarina com design 
moderno que combina com os mais 
diversos ambientes. T-Lounge é 
indicada para salas de espera, 
consultórios médicos e hotéis. 
Consulte o departamento comercial 
para barras personalizadas com 
fixação de braços intermediários, 
abraçadeira com plug de energia e 
fixação de mesa central ou lateral. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

T-LOUNGE  – Longarina  

mailto:vendas@mundoergonomia.com.br
http://www.mundoergonomia.com.br/


 

86 
All Safety Ergonomics -  Mundo Ergonomia - Jacareí -  SP 

Telefone: (12) 3954 0070 / 98806 0070 
e-mail: vendas@mundoergonomia.com.br - www.brasgolden.com.br 

  

Confortáveis e 

aconchegantes, trazendo 

inovação e elegância para 

seu escritório, consultório, 

recepção e sala de espera.  

Fabricados em estrutura de 

metal com acabamento na 

cor preta ou cromada, 

espuma injetada de alta 

densidade moldada 

anatomicamente. 

Opções para 1, 2 ou 3 lugares 

com ou sem braços, 

revestimentos em tecido 

100% poliéster trama fina, ou 

couro ecológico em diversas 

cores. 
 

Poltronas para recepção    
Modelos para montagem em fileiras, através de assentos individuais  para recepção. 
Seu ambiente renovado 
com todo estilo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poltronas para atendimento Poltronas Giratórias Ergonômicas 
 

 

 
Poltronas indicadas 
para sala de 
atendimento,  
Interlocutor. 
 

Poltronas Giratórias 
Ergonômicas, de acordo 

com a NR17 e Laudo 
Ergonômico em grande 

estilo. 
Opção com ou sem 

Braços. 
Acabamentos na cor 
prata, ou cromados, 

revestimentos opcionais. 

SAMIRA – GOLDEN DESIGN 

OBESO BIG – BrasGolden 
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Opções para montagem do conjunto:   
 

Modelos com estrutura na cor preta, sem braços.  

 
 

 
 

 
 
 

Modelos com estrutura na cor preta, com braços. 

 
 

 
 

 
 
 

Modelos com estrutura cromada, sem braços. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Modelos com estrutura cromada, com braços.  

  
  

 

 
 
 

 
 
 
 

SAMIRA – GOLDEN DESIGN 

OBESO BIG – BrasGolden 
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A Linha Golden Design Sofá SAMYA, possui Assentos modulares, que se adequam em qualquer 

ambiente. Estrutura: produzida com madeira tipo pinus com tratamento anti cupim.  Pés produzidos 

em tubo de aço quadrado 20x20 mm, com acabamento cromado ou pintado em epóxy nas cores pretas 

ou prata. Assento e Encosto confeccionados com espuma laminada de alta densidade 26 kg/m3 para 

encosto e braços e 28 kg/m3 para assentos. Espumas moldadas anatomicamente com espessura de 60 

mm para almofadas do assento e 30 mm para o encosto. 

Revestimentos (opções): Couríssimo * Viena * Sengis * Crepe. 

 

 

 

 

Poltrona sem braço 

 

Largura Total 470 mm 

Altura Total 800 mm 

Profundidade Total 530 mm 

Altura interna do encosto 500 mm 

Altura do piso ao assento 480 mm 

Profundidade interna do assento 400 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poltrona com Braços 

 

Profundidade Total 600 mm 

Altura Total 800 mm 

Largura interna do assento 460 mm 

Profundidade interna do assento 480 mm 

Altura interna do encosto 370 mm 

Altura do piso ao assento 450 mm 

 

Dimensões Individuais: Largura Total 650 mm 

 

Dimensões 02 Lugares: Largura Total 1300 mm 

 

Dimensões 03 Lugares: Largura Total 1950 mm 

 

Dimensões 04 Lugares: Largura Total 2600 mm 

 

 

Dimensões 05 Lugares: Largura Total 3250 mm 

SAMYA – GOLDEN DESIGN 

OBESO BIG – BrasGolden 
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A Linha Golden Design Sofá SIMONE, possui Assentos modulares, que se adequam em qualquer 

ambiente. Estrutura: produzida com madeira tipo pinus com tratamento anti cupim.  Pés produzidos 

em tubo de aço quadrado 25x25 mm, com acabamento cromado ou pintado em epóxy nas cores pretas 

ou prata. Assento e Encosto confeccionados com espuma laminada de alta densidade 26 kg/m3 para 

encosto e braços e 28 kg/m3 para assentos. Espumas moldadas anatomicamente com espessura de 60 

mm para almofadas do assento e 30 mm para o encosto. 

Revestimentos (opções): Couríssimo * Viena * Sengis * Crepe. 

 

 

 

 

 

Poltrona sem Braços 

 

Largura Total 570 mm 

Altura Total 780 mm 

Profundidade Total 740 mm 

Altura do piso ao assento 440 mm 

Profundidade interna 500 mm 

 

 

 

 

 

Poltrona de Canto 

 

Largura Total 720 mm 

Altura Total 780 mm 

Profundidade Total 740 mm 

Largura interna 570 mm 

Altura do piso ao assento 440 mm 

Profundidade interna 500 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIMONE – GOLDEN DESIGN 

OBESO BIG – BrasGolden 
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Longarina 

metálica de alta 

performance, com 

pintura epóxi a pó 

resistente a riscos, 

assento e encosto 

injetados em PU garantem maior conforto. Indicada para ambientes com grande fluxo de 

pessoas como aeroportos, hospitais, consultórios, etc. 

 

 

 

  
 

 

 
 
 

Longarina 3 Lugares  Longarina 2 Lugares  

 
 

LOOP – GOLDEN DESIGN 

OBESO BIG – BrasGolden 
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SÓRIA- POLTRONA DE AUDITÓRIO  

OBESO BIG – BrasGolden 
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SEGÓVIA- POLTRONA DE AUDITÓRIO  

OBESO BIG – BrasGolden 

mailto:vendas@mundoergonomia.com.br
http://www.mundoergonomia.com.br/


 

94 
All Safety Ergonomics -  Mundo Ergonomia - Jacareí -  SP 

Telefone: (12) 3954 0070 / 98806 0070 
e-mail: vendas@mundoergonomia.com.br - www.brasgolden.com.br 

 
 

 

 

 

 

 

Pés e laterais confeccionados em aço com apoia-braço integrado, confeccionado em poliuretano do tipo 
integral com alma metálica 

Assento auto rebatível com acionamento por pêndulo (contrapeso) e eixos soldados aos suportes laterais 
Espumas do assento e do encosto injetadas em poliuretano flexível de alta resiliência 

Madeiras compensadas no assento e no encosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDOTÓRIO 1206- POLTRONA DE AUDITÓRIO  

OBESO BIG – BrasGolden 
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GOLDEN ESTÁDIO REBATÍVEL- ESTÁDIO  

OBESO BIG – BrasGolden 
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A BrasGolden procurando sempre inovar, lançou a primeira 

Cadeira brasileira especial para realização de 

Mamografia e Biópsia Mamária. 

A Cadeira Funcional modelo – Golden PLAT ®. 

Os testes operacionais e funcionais foram realizados na 
TOMOVALE uma das grandes 
referencia em atendimento em saúde 
na área de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem do Vale do Paraíba. 

Cadeira especial para atividades que 
requerem regulagem de sua altura 
seja acionada por uma pessoa outra 
que o usuário. 

Ideal para procedimentos médicos 
hospitalares e exames quando 
necessário posicionar o paciente 
frente ao mamógrafo.  

Cadeira Giratória com rodízios 
especiais de três polegadas para fácil 
movimentação com mecanismo de 
travamento das rodas. 

 

Assento e Encosto injetado em 
poliuretano integral Skin de fácil higienização, na cor branca 

ou preta. 

Acionamento de altura externo por alavanca com os pés. 

Capacidade até 130 kg. 

 

 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GOLDEN PLAT - PROJETO  

OBESO BIG – BrasGolden 
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A BrasGolden Ergonomics, projetou e  

desenvolveu a primeira Cadeira no 

Brasil, para os portadores de Nanismo,  

visando conforto, qualidade e 

igualdade, na adequação em postos de 

trabalho, salas de espera, instituições 

de ensino, residenciais, e em qualquer 

outro local que haja necessidade de sua 

utilização.  

Assento com regulagem de altura, 

Encosto com regulagem de altura, 

regulagem de profundidade e 

inclinação, 

Braços em poliuretano macio ao apoio, 

reforçado fixado à chapa de aço, com 

regulagem de altura.  

Revestimento em diversas cores nas 

opções de tecido ou vinil.    

 

   

 

Dimensões do Assento: Largura: 400 mm x 

Profundidade: 280 mm x Espessura: 30 mm 

Dimensões do Encosto: Largura: 400 mm x Profundidade: 280 mm x Espessura: 25 mm 

Assento e Encostos fabricados com espuma injetada de alta resiliência com densidade mínima de 45 

kg/m³ Estrutural de madeira compensada naval, com bordas arredondadas, acabamento externo vinil para 

o encosto.   

 

 

 

 

 

 

  

CADEIRA NANISMO - BraSGoldeN 
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CADEIRAS PARA OBESO e NANISMO 

 
CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO 

 
CADEIRAS PARA SALA DE ESPERA 

 
BANCOS PARA ATIVIDADES SEMI SENTADAS - ex: portaria, recepção, músicos 

 
ACESSÓRIOS para utilização em escritório 
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www.brasgolden.com.br 
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