Kit Ergonômico 1
1. Mesa com altura regulável Manual, carga 40 kg. Para trabalhar em Pé ou Sentado Ref. 2162

Estruturas:
Estrutura de aço carbono mecânico de alta resistência SAE 1010 / SAE 1020 soldadas
por solda MIG, com espessura de parede 1,2 mm. Possui travessa estrutural, também
utilizada para alojar os mecanismos de acionamento. As colunas são fabricadas com
padrão deslocado, para amplo espaço livre das pernas e com total ausência de
travessas na altura do piso, para facilitar a entrada da Cadeira e o Apoio para os Pés.
As estruturas são projetadas com alojamentos para receberem pés, com opcional
de Rodízios. Estrutura opcional com colunas centralizadas para tampos pequenos
ou com manivelas de cada lado, para dois operadores um em cada tampo.
Largura Externa: 700 mm x Interna 600 mm e Profundidade Total: 620 mm

Acionamento:
Acionamento suave sem esforço com deslocamento do tampo em 300 mm através de 57 voltas da manivela. Engrenagens de aço sobre eixos
treﬁlados. Uma ou duas manivelas de Aço na travessa para um ou dois tampos.
Para dois tampos: a regulagem dos mesmos é independente, através de duas manivelas. Posição das Manivelas: uma localizada à direita, uma
localizada à esquerda. Um Tampo: Padrão à direita. Opção sem alteração de custo à esquerda para canhotos por exemplo. Manivelas opcionais com
prolongador para usuários menores (nanismo) ou portadores de PNEs

Pés Padrões:
Pés niveladores para ajuste nos pisos: Aço injetados com borracha sintética, com ajuste para nivelamento de piso.
Diâmetro base apoio: 37 mm

Pintura:
Para estruturas em aço carbono, as peças recebem tratamento contra oxidação: Desengraxe, fosfatização e posterior pintura epóxi processo
eletrostático com camada mínima de 30 µ.

Cor da estrutura Padrão:
Branca Texturizada

Tampo:
Tampo em MDF 18 mm com as quatro ou oito bordas com perﬁl ABS 2 mm na cor Branca, com cantos quebrados
para atender a NR17. Fixação dos Tampos: Porca Garra americana de rosca milimétrica, que assegura ﬁxação perfeita
nos tampos de MDF e MDP. Não usamos parafusos de madeira ﬁxados diretamente ao MDF que se soltam facilmente.

Cor para o Tampo:
Padrão na cor Branca Texturizado

Capacidade de carga:
Carga limite: 40 kg uniformemente distribuídos

Alturas Padrões com Curso de 300 mm
Opção 1) Para Trabalhar Sentado: Altura mínima: 670 mm x Altura máxima: 970 mm
Opção 2) Para trabalhar em Pé e Sentado: Altura mínima: 850 mm x Altura máxima: 1150 mm

Dimensões dos Tampos
Utilizando 2 Tampos:
Tampo posterior para o monitor: Largura: 1100 mm x Profundidade: 230 mm x Espessura: 18 mm
Tampo inferior para o teclado: Largura: 1100 mm x Profundidade: 450 mm x Espessura: 18 mm
Acabamento para os 8 lados do tampo com perﬁl em ABS espessura de 2 mm na cor Branca.
02 Manivelas, sendo uma localizada à direita e outra localizada à esquerda da Estrutura.

Valor Unitário R$ 1.230,00
Desconto 20% R$ 980,00

2. Cadeira de escritório Executiva Ho22 - Ref.: HO22S-A-16
Assento e Encosto: em Espuma Flexível com densidade de 45 Kg/m³ revestida em
Courvin ou Tecido Crepe, na cor preta.
Mecanismo prático, e de grande durabilidade. Ajuste de altura do assento, Ajuste de
Altura do Encosto, Ajuste de Profundidade do Encosto, através de Rosetas,
proporcionando excelente conforto e Ergonomia.
Base fabricada em aço diâmetro 590 mm.
Apoia-braços reguláveis em 6 estágios.
Rodízios em Nylon com 50 mm de diâmetro.
Dimensões do Assento:
L: 430 mm x P: 430 mm x E: 40 mm
Dimensões do Encosto:
L: 400 mm x P: 360 mm x E: 35 mm
Altura em relação ao solo:
Mínima 410 mm x Máxima 510 mm
Produto indicado para áreas internas.
Cadeira ergonômica – Atende à NR-17 (Norma de ergonomia). Peso Suportado: 110 kg

Valor Unitário R$ 552,00
Desconto 20% R$ 440,00

3. Apoio para os Pés ABS Gris - Ref. 07028
Estrutura: Aço tubular, desmontável, com acabamento zincado polido. Quatro suportes
ou pés em borracha asseguram a boa ﬁxação a qualquer piso.
Dispositivo criativo evita que a plataforma saia de sua estrutura.
Plataforma: Plástico ABS de alta resistência (mesmo material utilizado em capacetes).
Superf ície da plataforma com semiesferas massageadoras para os pés de fácil
higienização. Seu movimento combina rotação e translação da plataforma, movimento
epicicloidal que proporciona uma ergonomia notável, com alto custo x benefício.
Altura média ﬁxa sem regulagem, porem sua altura foi cuidadosamente estudada
a ﬁm de atender a maioria das medidas antropométricas dos usuários brasileiros.
Padrão na cor Cinza.
Dimensões da Estrutura: A: 190 mm x L: 485 mm x P: 405 mm
Dimensões da Plataforma:
L: 465 mm x Largura útil pés: 380 mm x P: 305 mm
Altura única média da plataforma em relação ao piso: 120 mm / 130 mm (eixo)
Peso: 2 kg - Suporta até: 20 kg.

Valor Unitário R$ 88,00
Desconto 20% R$ 70,00

Kit Completo R$ 1.870,00
Kit Completo com Desconto R$ 1.490,00

Kit Ergonômico 2
1. Escrivaninha Desk – Ref. 2161

Desenvolvida para proporcionar Ergonômia ao seu Escritório ou Home Ofﬁce.
Estrutura de aço carbono mecânico de alta resistência SAE 1010 / SAE 1020 espessura
de parede 1,2 mm, soldadas por solda MIG.
Possui travessa estrutural, para tornar a mesa mais reforçada. Pintura com tinta pó
eletrostática.
Sapatas ﬁxas.
Tampo em formato retangular em MDF de 18 mm de espessura.
Dimensões do tampo: 900 mm x 530 mm
735 (L x P x A).
Todas as Bordas quebradas com perﬁl ABS 2 mm.
Fixação dos Tampos: Porca Garra americana de rosca milimétrica, que assegura
ﬁxação perfeita nos tampos de MDF. Não usamos parafusos de madeira
ﬁxados diretamente ao MDF que se soltam facilmente.
Cor dos componentes:
Tampo na cor Branca.
Estrutura metálica Branca.
Produto indicado para áreas internas.
Atende à NR-17 (Norma de ergonomia).

Valor Unitário R$ 460,00
Desconto 20% R$ 368,00

2. Cadeira de escritório Executiva Ho22 - Ref.: HO22S-A-16
Assento e Encosto: em Espuma Flexível com densidade de 45 Kg/m³ revestida em
Courvin ou Tecido Crepe, na cor preta.
Mecanismo prático, e de grande durabilidade. Ajuste de altura do assento, Ajuste de
Altura do Encosto, Ajuste de Profundidade do Encosto, através de Rosetas,
proporcionando excelente conforto e Ergonomia.
Base fabricada em aço diâmetro 590 mm.
Apoia-braços reguláveis em 6 estágios.
Rodízios em Nylon com 50 mm de diâmetro.
Dimensões do Assento:
L: 430 mm x P: 430 mm x E: 40 mm
Dimensões do Encosto:
L: 400 mm x P: 360 mm x E: 35 mm
Altura em relação ao solo:
Mínima 410 mm x Máxima 510 mm
Produto indicado para áreas internas.
Cadeira ergonômica – Atende à NR-17 (Norma de ergonomia). Peso Suportado: 110 kg

Valor Unitário R$ 552,00
Desconto 20% R$ 440,00

3. Apoio para os Pés ABS Gris - Ref. 07028
Estrutura: Aço tubular, desmontável, com acabamento zincado polido. Quatro suportes
ou pés em borracha asseguram a boa ﬁxação a qualquer piso.
Dispositivo criativo evita que a plataforma saia de sua estrutura.
Plataforma: Plástico ABS de alta resistência (mesmo material utilizado em capacetes).
Superf ície da plataforma com semiesferas massageadoras para os pés de fácil
higienização. Seu movimento combina rotação e translação da plataforma, movimento
epicicloidal que proporciona uma ergonomia notável, com alto custo x benefício.
Altura média ﬁxa sem regulagem, porem sua altura foi cuidadosamente estudada
a ﬁm de atender a maioria das medidas antropométricas dos usuários brasileiros.
Padrão na cor Cinza.
Dimensões da Estrutura: A: 190 mm x L: 485 mm x P: 405 mm
Dimensões da Plataforma:
L: 465 mm x Largura útil pés: 380 mm x P: 305 mm
Altura única média da plataforma em relação ao piso: 120 mm / 130 mm (eixo)
Peso: 2 kg - Suporta até: 20 kg.

Valor Unitário R$ 88,00
Desconto 20% R$ 70,00
Kit Completo R$ 1.100,00
Kit Completo com Desconto R$ 878,00

Conheça melhor os detalhes no Canal do Youtube

Minuto Ergonomico
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:
Pagamento parcelado via pag seguro, com juros por conta do cliente ou pagamento 100% antecipado via
boleto bancário ou depósito.
Frete: Consulte o Frete do seu produto atraves do e-mail: cliente@mundoergonomia.com.br
Validade desta proposta: 30/11/2020

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: 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 f rete 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.

