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Golden Ergo Gamer - BraSGoldeN   

A cadeira Golden Ergo Gamer  para você 

curtir seu game por horas. 

Não esqueça de fazer pausas pelo menos a 

cada 50 minutos. 

Hidrate-se! Portanto vamos fazer a 

Ginástica do Gato deixando aquela 

garrafinha transparente de água com a 

foto do Gato ao lado de sua cadeira. 

Esta cadeira foi produzida para promover 

conforto e ergonomia. 

Revestimento 100 % VINIL de alta 

espessura e qualidade. Braços móveis. 

 

Esta cadeira é produzida com material e componentes para uso pesado e 
100 % Made in BRAZIL a preços asiáticos antes do aumento do dólar. 
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Cadeira Ergo Gamer 

 

Assento e Encosto fabricado com espuma injetada de alta resiliência com 

densidade mínima de 45 Kg/m³.  

Revestimento Padrão: VINIL (Courvin, Semilicouro, etc.) com espessura 

extra de 0.8 mm, Cores sob consulta de Tabela disponível. 

Mecanismo: Relax: Possui regulagem de altura do Assento, regulagem de 

inclinação do Assento juntamente com o Encosto sendo a mínima de 0 º e 

máxima 15º. Possui sistema de regulagem de tensão e inclinação em 

função do peso através de manípulo, localizado na parte frontal do assento. 

Coluna Giratória: A gás com curso de 100 mm.  Acabamento por capa 

telescópica em polipropileno.  

Base 5 patas fabricada em aço com capa de polipropileno, diâmetro 700 

mm. 

Rodízios Duplos universais fabricados em Nylon. 

Braços: Sistema de regulagem através de botão lateral de acionamento 

vertical em 07 posições.  

Apoio de Braço confeccionado em Polipropileno.  

Dimensões do Assento: Largura: 500 mm x Profundidade: 480 mm x Espessura: 40 mm 

Dimensões do Encosto: Largura: 460 mm x Profundidade: 790 mm x Espessura: 40 mm 

Altura do Assento em relação ao solo  Mínima 400 mm x Máxima 500 mm 
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ENTREGA, PAGAMENTO, FRETE E VALIDADE 
Prazo de entrega: 30 dias após confirmação do pedido de compra. 

Condições para faturamento e pagamento: 

Opção 1: Pagamento parcelado via PAGSEGURO (juros por conta do cliente) 

Opção 2: 5% de desconto para pagamento 100% antecipado via boleto bancário. 

Outras opções sob consulta e negociação. 

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: 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. 

Nossas cadeiras estão em conformidade com a ABNT de acordo com a NBR13962-2018, garantindo um produto 

de qualidade e conforto dentro dos padrões exigidos. Os padrões dessa norma baseiam-se em um uso diário 

de 8 horas, por pessoas de até 110 kg, e com altura entre 1.51m e 1.92m. 

 
     

 

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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