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Oddite é uma nova proposta em cadeira operativa. Trazendo um moderno e amplo encosto em tela de 

linhas marcantes e angulares, braços ajustáveis, espuma de boa resiliência e um mecanismo exclusivo.  

Addite pode trazer mais produtividade e conforto, além de modernizar ambientes corporativos por um 

excelente custo-benefício. 

Encosto estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com 

adição de fibra de vidro, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, 100% reciclável, 

estofado com tela flexível a base de poliéster.  

Assento estruturado em compensado multi laminado certificado e estofado em espuma flexível injetada de 

poliuretano, revestimento em tecido tipo crepe ou vinil.  

Braços reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo apoia braço em 

Polipropileno.  

Mecanismo do tipo contato permanente da lombar que possibilita ajuste de altura do assento, ajuste de 

altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si.  

Pistão cromado ou preto DIN classe 3 com 115 mm ou 120 mm de curso.  

Base podendo ser em Nylon com fibra de vidro ou alumínio injetado.  

Rodízios de nylon com pistas em nylon ou Poliuretano para pisos frios. 

Cadeira com Laudos Ergonômicos. 
Opção com quantidades na cor cinza rato, 
 

CADEIRA LINHA GOLDEN NET MODELO ODITT 
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TABELA  
 
 

Cadeira ODITT- base aço com capa. 

 

 
Fotos ilustrativas 

Encosto em tela com regulagem de altura. 
Assento fabricado com espuma injetada de alta resiliência com densidade 
mínima de 45 Kg/m³ revestida no vinil ou crepe. 
Coluna Giratória a gás. 
Base 5 patas fabricada em aço com capa de polipropileno. 
Rodízios Nylon (NY) para piso carpete ou Poliuretano (PU) para pisos 
frios. 
Mecanismos: Mecanismo back system II. 
Braços reguláveis inclusos com apoio em Polipropileno (PP) 
Dimensões do Assento: L: 480 mm x P: 465 mm x E: 35 mm 
Dimensões do Encosto: L: 450 mm x P: 478 mm x E: 35 mm 
Altura Mínima 420 mm x Altura Máxima 540 mm 

 

Rodízios em NY. 

Rodízios em PU. 
 

Cadeira ODITT - base nylon piramidal. 

 

Encosto em tela, com regulagem de altura. 
Assento fabricado com espuma injetada de alta resiliência com densidade 
mínima de 45 Kg/m³ revestida no vinil ou crepe. 
Coluna Giratória a gás.  
Base 5 patas injetada em nylon, formato piramidal. 
Rodízios Nylon (NY) para piso carpete ou Poliuretano (PU) para pisos 
frios. 
Mecanismos: Mecanismo back system II. 
Braços reguláveis inclusos com apoio em Polipropileno (PP) 
Dimensões do Assento: L: 480 mm x P: 465 mm x E: 35 mm 
Dimensões do Encosto: L: 450 mm x P: 478 mm x E: 35 mm 
Altura Mínima 420 mm x Altura Máxima 540 mm 

 

Rodízios em NY. 

Rodízios em PU. 
 

Cadeira ODITT - base nylon arcada. 

    
Fotos ilustrativas  

Encosto em tela com regulagem de altura. 
Assento fabricado com espuma injetada de alta resiliência com densidade 
mínima de 45 Kg/m³ revestida no vinil ou crepe. 
Coluna Giratória a gás. 
Base 5 patas injetada em nylon, formato arcada. 
Rodízios Nylon (NY) para piso carpete ou Poliuretano (PU) para pisos 
frios. 
Mecanismos: Mecanismo back system II.  
Braços reguláveis inclusos com apoio em Polipropileno (PP) 
Dimensões do Assento: L: 480 mm x P: 465 mm x E: 35 mm 
Dimensões do Encosto: L: 450 mm x P: 478 mm x E: 35 mm 
Altura Mínima 420 mm x Altura Máxima 540 mm 

 

Rodízios em NY. 

Rodízios em PU. 
 

Cadeira ODITT - base alumínio piramidal. 
                  

 
Fotos ilustrativas  

Encosto em tela com regulagem de altura. 
Assento fabricado com espuma injetada de alta resiliência com densidade 
mínima de 45 kg/m³ revestida no vinil ou crepe. 
Coluna Giratória a gás.  
Base 5 patas injetada em alumínio, formato piramidal. 
Rodízios Nylon (NY) para piso carpete ou Poliuretano (PU) para pisos 
frios. 
Mecanismos: Mecanismo back system II. 
Braços reguláveis inclusos com apoio em Polipropileno (PP) 
Dimensões do Assento: L: 480 mm x P: 465 mm x E: 35 mm 
Dimensões do Encosto: L: 450 mm x P: 478 mm x E: 35 mm 
Altura Mínima 420 mm x Altura Máxima 540 mm 

 

Rodízios em NY. 

Rodízios em PU. 
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Cadeira ODITT 
 

      

Encosto em tela fixo. 
Assento fabricado com espuma injetada de alta resiliência com densidade 
mínima de 45 kg/m³ revestida no vinil ou crepe. 
Estrutura: Fabricada em aço carbono tubular 
Braços reguláveis inclusos com apoio em Polipropileno (PP) 
Dimensões do Assento: L: 480 mm x P: 465 mm x E: 35 mm 
Dimensões do Encosto: L: 450 mm x P: 478 mm x E: 35 mm 
Altura Fixa 465 mm 

 
 

 

Braços e apoia braços - Valor incluso nos preços das cadeiras 
 

 
 

 

 

Braços reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T 

contendo apoia braço em Polipropileno. 

Padrão na cor preta.  

 

 
 

 

Especificações Técnicas 
 

Assento e Encosto:  
Assento estruturado em compensado multi laminado e estofado em espuma flexível injetada de poliuretano com 
densidade média de 45 Kg/m³, revestida em tecido 100% poliéster CREPE ou VINIL com espessura extra de 0.8 mm,  
com bordas arredondadas, acabamento externo do assento, com capa de polipropileno com adição de fibra de vidro, 
tratadas contra raios UVA e UVB que as tornam super-resistentes à luz solar e lâmpadas fluorescentes.   
Encosto estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno com adição de fibra 
de vidro, material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica, 100% reciclável, estofado com tela flexível a 
base de poliéster. 

 

Mecanismo Back System II: 
O Mecanismo é o componente fundamental nos movimentos das cadeiras 
para ajustar- se ergonomicamente ao biótipo do usuário e também permitir 
a posição mais adequada para a execução das diferentes tarefas diárias.  
O mecanismo Back System II do tipo contato permanente possibilita ajuste 
de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do 
encosto, de maneira independente entre si. 

 

Coluna:  
Coluna Giratória a gás cromado ou preto em conformidade com a Norma DIN 4550 Classe 3 ou 4 com 115 ou 120 mm de 
curso. 
 

 

Base: 
Base 5 patas diâmetro de 700 mm podendo ser de aço com capa de polipropileno ou injetada em nylon com fibra de vidro 
ou alumínio injetado, formato arcada ou piramidal.  

 

Rodízios: 
Rodízios universais fabricados em nylon com diâmetro de 50 mm, com opção de banda de rodagem em  Nylon (NY) para 
piso carpete ou Poliuretano (PU) para pisos frios. 
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Entrega, Pagamento, Frete e Validade 

Prazo de entrega: Mediante confirmação de estoque ou até 30 dias após confirmação do pedido 
de compra. 
 

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 3,56% sob o valor dos produtos. 

 

Garantia: 6 anos 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. 

 

DIFERENCIAL ASE - MUNDOERGONOMIA 
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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