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Jacareí, Junho de 2021. 

Consultora: Elaine Fernandes / e-mail: vendas@mundergonomia.com.br  

Telefone / WhatsApp: (12) 98806-0070/ 3954-0070 

Ref.: apresentação da linha 

 

                                            SUPORTES PARA MONITORES 

 
 

 
Suportes para Monitores 

 

Como o próprio nome diz, esses suportes são equipamentos ou utensílios utilizados para que o 

monitor se posicione dentro da linha de conforto visual, ou seja, para que seja possível manter o 

monitor entre 45 cm e 70 cm de distância do usuário para posição sentada e em pé em tarefas com 

um computador PC ou notebook. Também usados alguns modelos aqui descritos ou sob projeto 

especial, para que o mesmo regule sua altura, inclinação, rotação em ângulos de visão confortável. 

Muitos desses suportes podem ser usados para suportar dispositivos de leitura de código de barras 

e afins, web câmeras. Esses suportes também estão contemplados nas normas de segurança do 

trabalho.  

Conheça os detalhes de cada modelo abaixo, os mais simples ou os mais sofisticados ou consulte 

a possibilidade de customização! 

 

https://mundoergonomia.com.br/categoria-produto/suportes-ergonomicos/suportes-para-

monitores-e-cpu/  

 

 

 

 

mailto:vendas@mundergonomia.com.br
https://mundoergonomia.com.br/categoria-produto/suportes-ergonomicos/suportes-para-monitores-e-cpu/
https://mundoergonomia.com.br/categoria-produto/suportes-ergonomicos/suportes-para-monitores-e-cpu/
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1- Suporte para Monitor Base “BG” 

 

Produto fabricado em aço carbono soldado. Pintura epóxi por processo 

eletrostático após fosfatização. Mini pés de material antiderrapante 

garante sua estabilidade e ausência de riscos sobre vidro. 

Para monitores de LCD/LED até 22 polegadas, com regulagem de rotação 

total 360°, altura, inclinação de - 15° a + 15°, rotação - 11° a + 11º. Tudo 

através de um inteligente sistema com um só manípulo em nylon reforçado. 

Padrão furação VESA ou customizado através de garras adaptadoras, ou 

ainda com flanges postiças, sob consulta. 

Dimensões do Suporte: Largura da base: 225 mm x Profundidade da base: 

220 mm 

Altura mínima em relação a mesa: 125 mm x Altura máxima em relação a 

mesa: 355 mm, cotas medidas no centro da flange. Alturas customizadas, sob 

consulta de lote. 

Suporta monitores de até 20 kg ou tamanho 22 ou mais polegadas 

dependendo do peso e modelo. 

Cor Padrão: Preta. Opcional na cor Prata, cromada, ou outras cores 

disponíveis sob consulta, inclusive cinza para compor com a linha gris 

de produtos ergonômicos. 

Peso do Suporte: 2 kg 

Ref.: 02249 

2- Suporte para Monitor em aço com 03 alturas 
 

 

Produto fabricado em aço carbono soldado. Pintura epóxi por processo 

eletrostático após fosfatização. Mini pés de material antiderrapante garante sua 

estabilidade e ausência de riscos sobre vidro. 

Para monitores de CRT/LCD/LED até 24 polegadas, dependendo do tamanho da 

base, com regulagem de altura em 3 estágios através de encaixes. 

Dimensões do Suporte: Largura da plataforma: 320 mm x Profundidade da 

plataforma: 250 mm 

Alturas em relação à mesa: Mínima: 100 mm / Intermediária: 140 mm / Máxima: 180 

mm 

Suporta monitores de até 20 kg 

Montagem através de encaixes, Instruções: 

1) Posicione as duas partes em “L” em pé sobre a mesa 

2) Encaixe a peça em “U” no nível desejado (100 mm 140 mm ou 180 mm) 

3) Apoie a superfície metálica com as abas para baixo. 

4) Apoie o monitor. 

Cor Padrão: Preta. Opcional na cor Prata, ou outras cores disponíveis sob 

consulta. 

Peso do suporte: 2,3 kg 

Ref.: 02232  

 
3- Suporte para Monitor Modelo Espelhado 

 
 

 

 

Produto fabricado em aço carbono soldado. Pintura epóxi por processo 
eletrostático após fosfatização. Mini pés de material antiderrapante garante sua 
estabilidade e ausência de riscos sobre vidro. 
Para monitores de CRT/LCD/LED até 24 polegadas, dependendo do tamanho da 
base, com regulagem de altura em 3 estágios através de encaixes. 
Duas plataformas em espelho com regulagem de altura com tapete de EVA que 
giram um em relação à outra. 
Dimensões do Suporte: Largura da plataforma: 330 mm x Profundidade da 
plataforma: 330 mm 
Alturas em relação à mesa: Mínima: 100 mm / Máxima: 170 mm 
Suporta monitores de até 20 kg 
Cor Padrão: Preta. Opcional na cor Prata, ou outras cores disponíveis sob 
consulta. 
Peso do suporte: 5 kg 

Ref.: 02203  
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4 - Suporte para Monitor em ABS 

 
 

 

 

Trata-se de um versátil suporte injetado em plástico ABS em formato 

triangular ou quadrada, com bordas arredondadas, com aspecto 

decorativo muito bom. 

Através de um engenhoso dispositivo de ajustagem das alturas 

através de empilhamento dos pés, obtêm-se várias alturas da 

superfície. 

A vantagem é que os pés não utilizados, pequenos, podem ser 

facilmente guardados em uma pequena gaveta. 

Suporta monitores até 24 polegadas, dependendo do tamanho da 

base. Suporte para monitor e regulador de altura para monitores 

CRT/ LCD/LCD. Pés desmontáveis. 

Dimensões 270 x 335 x 68 mm 

Altura: 45 - 170 mm 

Cor: Preto 

Peso 01 kg 

Suporta Monitores de até 20 kg 
 

 

Ref.: 02230 Quadrado / Ref.: 02236 Triângular 

 
 

5 - SUPORTE PARA MONITOR PEDESTAL ERGONÔMICO LCD 

                    
• Pedestal com Ajuste de Altura fabricado em ABS – Plástico de Engenharia Resistente. 

• Para Monitores LCD/LED 

• Pivotante: Permite girar a tela 90° nas posições paisagem e retrato. 

• Ajuste de Altura: permite ajuste até 110 mm. 

• Giro 360°: Permite girar a tela 360°. 

• Inclinação -10° a 20°: Permite Inclinar a tela (10° para frente e 20° para trás). 

• Padrão Vesa 75 mm ou 100 mm (distância entre furos para prender o monitor) 

• Altura: Medida da base (parte inferior) até os furos superiores do Vesa 75 mm 

• Fechado: 270 mm. Aberto: 380 mm 

• Base Modular estilizada destacável com detalhe em Black Piano. 

• Tamanho da base: 32 mm (diagonal). 

• Material: ABS (Plástico de Engenharia) – plástico resistente. 

• Cor: preta. 

• Suporta monitores até 5 kg. 

• Base com lastro que permite maior estabilidade para monitores, nas dimensões 190 mm x 190 mm. 

• Peso 1,1 kg 

• Suporta Monitores de até 21 polegadas.  

Ref.: 02213 – Para Monitor de até 3 kg 

Ref.: 02212 -  Para Monitor de Até 5 kg .  
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6- Suporte para monitor – Modelo BRASFLEX Pedestal 

 

Suporte para monitor em LCD ou LED furação padrão placa VESA de 50 mm a 100 mm. 
Fabricado em tubo e chapa de aço carbono com ajustes de altura  
Altura mínima 150 mm e máxima 380 mm. 
Sistema faz deslizar pela torre com oito canais de estágios com fixação através de 
abraçadeira de aço mola. 
Regulagem inclinação vertical e lateral sistema junta universal do monitor.   
Para monitores de diversos pesos e tamanhos. 
Haste que limita o giro livre do monitor na torre para evitar acidentes.  
Parafusos padronizados tipo halen para ajuste inclusive da placa VESA. 
Pintura epóxi processo eletrostático na cor preta 
Torre cromada. 
Cor: Preta 
Capacidade de carga: 10 kg 
Peso: 50 kg 
Acompanha jogo s chave hallen para diversas situações de VESA.  

Ref.: 02251  

 

7 - Suporte para monitor – Modelo BRASFLEX Painel 

 

Suporte modelo Painel - Fabricado em aço carbono, com mecanismo para 
prender ao painel, acabamento na cor preta. Regulagem realizada através de 
braço peso zero. 

Padrão de Furação VESA. Opcional garra para monitor sem furação VESA. 

Fixação em painel de madeira ou alvenaria ou drywall. Detalhes dos parafusos 
etc dependerão do tipo material do painel 

Acompanha jogo s chave hallen para diversas situações de VESA. 

Ref.: 02254  

 

8 - MODELO BRASFLEX - Suporte para monitor ZERO 

 

SUPORTE PARA MONITOR LCD furação VESA 100, 80 e 50 mm, fabricado em aço 
carbono com ajuste de altura de maneira fácil com mínimo zero e o máximo 560 mm 
(nível mesa) ou invertendo o suporte ate menos 230 mm braços com avanço de 20 mm 
a 480 mm giro eixo principal 360 graus. Sistema de altura patenteado simples anéis. 
Demais eixos também 360 graus flange Vesa fixada por junta universal permitindo 
ajustes contínuos de 16 a menos 16 graus em todos os lados capacidade de carga 7 kg. 
Presilhas convenientes instaladas para passagem fios. 
Fixação a mesa ou superfície por morsa com dois 
parafusos ou opcional através de furo a superfície de 
trabalho com passagem para fios. 
Acabamento com pintura epóxi, torre cromada e 
revestimento com espuma de EVA nas partes em 
contato do monitor e o mobiliário. 
Morsa 50 mm.  (Opção outras espessuras)  
Cor: preta e cromado, outras cores ou logo sob 
consulta. 
CAPACIDADE DE CARGA: 7 kg  
Acompanha jogo s chave hallen para diversas 
situações de VESA. 

Ref.: 02255  
 

OPCIONAIS 
 

GARRA PARA SUPORTE DE MONITOR BRASFLEX MODELO X 

 

Fabricado em aço carbono, para adaptação dos monitores que não 
possuem furação VESA, permite utilizar em qualquer modelo de monitor de 
15 a 22 polegadas, mantendo as mesmas regulagens 
dos suportes.  

Acabamento na cor preta.  
“Monitores maiores do que 22” favor consultar.  

Ref.: 02252  
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GARRA PARA SUPORTE DE MONITOR BRASFLEX -MODELO VERTICAL 
 Kit é composto de 4 garras sendo duas com furo oblongo e duas com 10 

furos redondos e um prolongador que possibilita a instalação com 
variações de largura de 260 a 440 mm e altura de 260 a 430 mm. 
Fabricado 
totalmente em chapa de aço carbono, com pintura epóxi e acabamento em 
espuma de E.V.A. nas partes em contato com o monitor. 
Cor: Preta 
Capacidade de carga: 6 kg 
Monitores: 15 a 22 
polegadas 
Peso: 0,350 kg 
 

Ref.: 02256  

 
Todos os modelos podem ser adaptados e ou customizados, pois nós somos os projetistas e fabricantes. 

 
Mais detalhes: 
 
VÍDEOS 
https://www.youtube.com/watch?v=ezqPlHJYxew&list=PL5flb2NvZ7Gg1fTnmbyoCtvnjmSqElOCw&index=4 
 
SITE  
Suportes ergonômicos - https://mundoergonomia.com.br/categoria-produto/suportes-ergonomicos/  
Suporte para Notebook, Suporte para Monitores e suportes para punhos. 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ezqPlHJYxew&list=PL5flb2NvZ7Gg1fTnmbyoCtvnjmSqElOCw&index=4
https://mundoergonomia.com.br/categoria-produto/suportes-ergonomicos/
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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 filial em São José dos Campos – SP – Rua Quebra Eixo,44 –Capão Grosso- Cep: 

12.225-662.  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. 

 
     

 

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. 

 
 
 


