
1 
All Safety Ergonomics -  Mundo Ergonomia - Jacareí -  SP 

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

 

 

 

 

VERSÃO PARA IMPRESSÃO – GOLDEN BIG OTO  
 

 

 

 

 

 

 

CADEIRA GOLDEN BIG OTO 150 kg 
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 CADEIRA PARA OBESO ATÉ 150 KILOS -  GOLDEN BIG OTO GIRATÓRIA  

 

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 na versão giratória 

para ser utilizada em postos de trabalho.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Especificações Técnicas: 

Assento: Largura de 600 mm x Profundidade de 500 mm x Espessura de 45 mm 

Encosto: Largura de 600 mm x Profundidade de 570 mm x Espessura de 40 mm 

Altura do assento em relação ao solo: Mínima: 420 mm x Máxima 550 mm 

Altura do braço em relação ao assento: Fixo 200 mm. 

Assento e Encosto estruturados em madeira compensada multilaminada de alta 

espessura, com espuma flexível de poliuretano, moldada, de alta densidade, alta  

  resiliência.  

  Braços e base em tubos de aço de secção elíptica, com acabamento cromado ou preto.  

  Ajuste de altura do assento por pistão a gás, conforme DIN 4550, Classe IV, com bucha   

 de metal para reforço no curso.  

 Rodízios de duplo giro injetados em poliamida, de alta performance. 

 Modelo não reclina, não possui regulagem independente do encosto, não possui 

 mecanismo Relax e os braços são fixos sem regulagem.  

 Capacidade de peso: 150 kg para turno de 08 horas diárias. 

 

1. Estrutura Preta, revestimento em Vinil na cor preta:     

2. Estrutura Preta, revestimento em tecido ou vinil cores, exceto preta:   

3. Estrutura cromada, revestimento em vinil na cor preta:     

4. Estrutura Cromada, revestimento em tecido ou vinil cores, exceto preta:  
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 CADEIRA PARA OBESO ATÉ 150 KILOS - GOLDEN BIG OTO FIXA (INTERLOCUTOR)  
 

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, disponíveis na versão fixa 

para ser utilizada como interlocutor, recepção, sala de 

atendimento dentre outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Especificações Técnicas: 

   Assento: Largura de 600 mm x Profundidade de 500 mm x Espessura de 45 mm 

   Encosto: Largura de 600 mm x Profundidade de 570 mm x Espessura de 40 mm 

   Altura do assento em relação ao solo: Fixa: 460 mm 

   Altura do braço em relação ao assento: Fixo 200 mm 

   Assento e Encosto estruturados em madeira compensada multilaminada de alta   

    espessura, com espuma flexível de poliuretano, moldada, de alta densidade, alta 

    resiliência.  

    Braços e base em tubos de aço de secção elíptica, com acabamento cromado ou preto. 

   Capacidade de peso: 150 kg. 

 

 

 

 

1. Estrutura Preta, revestimento em Vinil na cor preta:      

2. Estrutura Preta, revestimento em tecido ou vinil cores, exceto preta:   

3. Estrutura cromada, revestimento em vinil na cor preta:     

4. Estrutura Cromada, revestimento em tecido ou vinil cores exceto preta:  
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COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Prazo de entrega: Produto fabricado sob demanda prazo de 30 dias após confirmação do pedido de compra. 

Garantia: 1 ano contra defeitos de matéria prima, considerando turno de 08 horas diárias, não se aplicando em 

ambientes pesados e hostis, colocado em nossa matriz Jacareí – SP, com despesas de frete demais despesas por 

conta do cliente. 

Em caso do produto apresentar qualquer defeito de fabricação, o mesmo deverá ser encaminhando para nossa 

matriz em Jacareí – SP, para avaliação do nosso departamento de qualidade e após é emitido um relatório 

informando as causas do problema, e definição para correção.  Após constatação do problema e ciência do cliente, o 

fornecedor fará a troca das peças em garantia, e disponibilizará o produto para retirada. Todas as despesas de 

logística ficam por conta do cliente. 

Condições para faturamento e pagamento: Sob consulta, após análise de ficha cadastral. 

Frete: FOB - Preço posto em nossa matriz Jacareí – SP.  A retirar por V. Sas ou a entregar com frete destacado em 

nota fiscal, após aprovação de cotação. 

Validade desta proposta: 10 dias. 

Somos uma empresa Optante pelo Simples Nacional, portanto, não transferimos crédito de IPI, transferimos crédito 

de ICMS no percentual de 3,82% sob o valor dos produtos. 

Trabalhamos com Cartão BNDES e Cartões de Crédito com pagamento via pag seguro, consulte nossas condições.  

 

 

Nossa empresa não vende apenas produtos.  

Auxiliamos na viabilização de soluções em conformidade legal.  

Temos uma equipe multidisciplinar de engenheiros, ergonomistas, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, técnicos 

de segurança, engenheiros de segurança, advogados e outros profissionais que dão todo suporte técnico e legal na 

aquisição do material de acordo com a necessidade do seu estabelecimento e do seu posto de trabalho específico. 

Somos especialistas na área de adequação sanitárias, ambientais, ocupacionais e, especialmente, ERGONÔMICAS.  

Além de produtos, fazemos a AET, Análise Ergonômica do Trabalho e todos os treinamentos obrigatórios.  

Temos os serviços completos E INTEGRADOS de adequações as NRs (NR17, NR1, NR10, NR12, NR32, NR36 e 

outras), ANVISA - RDCs, e outras normas e exigências técnicas e legais em um trabalho conjunto e integrado. 

Elaboramos o Laudo, o projeto de adequação, implementamos o projeto e fornecemos as certificações necessárias, 

TUDO EM CONFORMIDADE LEGAL. 
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