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Fabricada em Aço Inoxidável AISI 304 – Alimentício certificado 
 

 

Cadeiras e Bancos  
 
A Linha Golden Clean é voltada 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 nos quesitos do segmento. 
 
Indicados para salas limpas, áreas críticas, semi críticas, úmidas, altas lavagens e áreas 
classificadas (ambientes explosivos) 
 
As Cadeiras e Bancos fixos e giratórios apresentam regulagem de altura para o assento, 
regulagens de altura e profundidade do encosto.  
 
Podem ser montados em várias alturas, cursos, pés fixos ou rodízios, e com a opção de suportes 
de pés como aros  simples,  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, a fim de atender às necessidades de cada cliente, de cada 
ambiente, serem apresentados em várias opções:  
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,  em espuma de poliuretano injetada revestida de vinil e, ainda, em 
plástico de engenharia modelo LAB.  
 
 
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 ISI 304 
certificado. 
 
Projetos especiais desenvolvidos de acordo com a necessidade do cliente 
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Cadeiras de INOX AISI 304 
Colunas a Gás e Mecânica 

 

 

 
 

 

 

Bancos de INOX AISI 304  

modelo Golden Seat 
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Bancos de INOX AISI 304  

modelo Golden Mocho 
Colunas a gás e Mecânica 

 

 

 

 

Bancos de INOX AISI 304  

modelo Golden Coke 
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