
Qual a cadeira correta? Qual o uso que será feito?  

Qual comprar? Onde comprar? 

Onde será usada, quem vai usar, quantos pesa, quantas horas, se é 

porá posto de trabalho,  existe legislação? 

normatização? etc, etc, etc...   

Parece simples mas...precisa cuidado... 

Além do modelo a ser escolhido que deve 

ser de acordo com a finalidade do uso, 

seguem algumas recomendações para 

evitar que se tenha um stress pós 

compra... 

RECOMENDAÇÕES: 
Ao comparar preços e detalhes de cadeiras compare e exija os seguintes 

esclarecimentos: 
1.    Os componentes em aço são para serviço pesado?  

2.    Os componentes em aço são tratados contra a corrosão? 

3.    Pintura: Qual processo, qual tinta, qual espessura da camada de tinta?  



4.    Os componentes em plástico são tratados contra raios UVA e UVB? 
Lâmpadas fluorescentes e claridade do sol, mesmo indireto envelhecem, 

embranqueçam e racham o plástico, caso não tenham aditivos contra raios 
Ultravioleta. 

5.    Os tecidos para revestimentos possuem emendas? Qual a especificação 
do tecido? Qual peso por metro quadrado? Qual Resistência ao pilling, 

resistência contra raios UVA e UVB? Como são fixados o tecido ao encosto e 
ao assento? Por grampos de aço? Qual aço? São visíveis com perfis tipo 

Frânces de PVC flexível ou embutidos rígidos com perfil de polipropileno tipo 
macho e fêmea que escondem e protegem os grampos e suas mãos? 

6.    Tecido poliéster não significa nada. Qual gramatura, peso por área? J. 
Serrano é nome de fabricante de tecido. Opção de antichama? 

7.    Courvin ou outros nomes são vinil. Qual espessura do vinil?  Qual 

resistência. 

8.    A base da cadeira suporta quantos quilogramas? Aço? Plástico? 
9.    Compare e exija detalhes do mecanismo.   

10.  Braços e apoia braços: Qual o tamanho? Vai suportar o antebraço ou 
causar pontos de pressão? Fixo? Regulável? Reguláveis na altura, largura, o 

apoia braço é móvel? Braços de poliuretano macios ou Polipropileno mais 
duros? 

11.  Os componentes tipo rodízios e pés são de Nylon ou frágil PVC? 
12.  Qual acabamento atrás do encosto? Qual acabamento sob o assento? 

13. Componentes pintados. Qual a tinta, processo? espessura da tinta 
14.  A coluna a gás tem qual grau ou “klasse” da DIN 4550? Quanto suporta de 

peso? Klasse 2 suporta até 90 kg Klasse 3 suporta até 130 kg e 4, 150. Qual a 
garantia? 

15.  Sua cadeira possui laudo?  Quem os assina? Qual o engenheiro? O 
curriculum e qualificação CREA que os assina? Quem é o engenheiro 

responsável técnico pelo produto? 
16.  Fabricada no Brasil com componentes e mão de obra locais?  Assistência 

técnica?   
 

ENFIM....UMA AVENTURA A COMPRA DE UMA CADEIRA...AFINAL... a cadeira é o mobiliário 

mais usado em todos os tempos, por todos os povos... 

Conheça a história da cadeira – https://mundoergonomia.com.br/conheca-a-historia-da-cadeira/  

Breve apresentação de como escolher uma cadeira operativa - 

https://mundoergonomia.com.br/wp-content/uploads/2019/05/Cadeia-operativa.pdf  

CADEIRA – ERGONOMIA – DESIGN – ARQUITETURA – COVID – QUALIDADE DE VIDA...pode 

parecer estranho mas...está tudo ligado... 

ERGOARQUITETURA EM TEMPO DE COVID19 -   
https://mundoergonomia.com.br/ergoarquitetura-em-tempo-de-covid19/  

boa leitura... 
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