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Jacareí, Junho de 2021. 

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

Telefone / WhatsApp (12) 98806 0070 

Ref.: RPL500/21 

 

                                                     SUPORTE PARA NOTEBOOK 

 
Virou moda e símbolo de eficácia e tecnologia substituir os desktops por notebooks ou laptops.  

Os Usuários, nas empresas, têm permissão de levá-los para suas casas e trabalham com os mesmos 

sobre suas mesas e suas bancadas, em qualquer lugar.  

E como fica a Ergonomia?  Como fica a posição do monitor, do teclado, a postura do usuário?  

Um ambiente com Ergonomia resulta em pessoas saudáveis, sem fadiga, sem dores e sem estresse! 

Portanto: Mais produtividade! Todos ganham.  

Cuide da sua saúde, corrija sua postura em frente ao computador, seja ele qual for. 

Nossos Suportes de Notebooks foram projetados para trabalho com o note book apenas ou com 

o note funcionando como monitor e tendo suportes de mouse e teclado separados.  

Esses suportes ainda ajudam a evitar o superaquecimento - permite a livre circulação do ar abaixo do 

aparelho, auxiliando a refrigeração. 

Orientação: Recomendamos o uso de mouse e teclado externos ao utilizar os Suportes para Notebook 

para que seja aplicada a postura correta, evitando assim as tensões nos braços, punhos e pescoço.  

Porém é sempre possível utilizar o teclado e mouse dos próprios notes.  

Nossos Produtos Ergonômicos estão em conformidade com a NR 17 do antigo Ministério do Trabalho 

(Norma Regulamentadora - Ergonomia). Previnem Doenças Ocupacionais (LER/DORT) preservando a 

integridade física do usuário. 

Laudos: Todos os nossos produtos possuem Laudos Técnicos em conformidade e devidamente 

assinados por engenheiro mecânico, de segurança do trabalho e ergonomista com curriculum vitae que 

pode ser mostrado a qualquer autoridade.  

Somos uma empresa de engenharia ergonômica. Nossa empresa nasceu há mais de 29 anos no Brasil 

divulgando a Ergonomia. Nossa especialidade é executar AETs nos postos de trabalho e ajudar a 

preencher as tabelas do E – Social. Treinamentos e consultoria continuam um de nossos carros chefe e 

assim nossos produtos são projetados sob orientação de ergonomistas baseados em sua experiência 

acadêmica e prática.  

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

 

 

mailto:vendas@mundergonomia.com.br
https://mundoergonomia.com.br/categoria-produto/suportes-ergonomicos/suporte-para-notebooks/
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1. Suporte para Notebook BG 

 
 

 
 
 

Produto fabricado em aço carbono estrutural com uma base que nasceu 

em “X” e evoluiu para poligonal, elegante e funcional. Base montada 

com quatro ponteiras em polipropileno para não arranhar e melhor fixar 

a base sobre qualquer superfície de trabalho. Pintura epóxi por processo 

eletrostático após fosfatização. 

Dimensões externas do Suporte: Largura da base: 275 mm x 

Profundidade da base: 275 mm 

Regulagens: 1. Altura em relação à mesa: Mínima: 35 mm x Máxima: 

210 mm  

2. Inclinação: Plataforma rotacional entre 7 a 50 graus, considerando a 

posição mais alta. Ajuste de inclinação e altura por único manípulo 

inteligente tipo junta universal em nylon reforçado.   

3. Giro: Plataforma rotacional em torno do Eixo.  

 Orientação: A plataforma foi dimensionada para que a base do 

notebook possa ficar com as laterais fora da largura de 280 mm 

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.  

Opção em aço inox AISI 304. Suporta notebooks de até 15 kg. -  

Peso do Suporte: 2 kg 

Opcional:  

Facilmente desmontável e remontado para facilitar carregá-lo em bolsa 

ou mochila. Sob consulta de valor e disponibilidade de estoque.  

Ref.: 02223 

 

2. Suporte para Notebook Economic 

 

Produto fabricado em plástico injetado (ABS), com sapatas anti 

derrapante.  

Para notebook de até 15 polegadas, com regulagem de altura através de 

encaixes e largura milimétrica, adaptando-se às dimensões do notebook, 

ultrabook ou netbook. 

Dimensões do Suporte: Largura da base: 230 mm a 310 mm x 

Profundidade da base: 280 mm 

Regulagem de altura – apresenta regulagem de altura em cinco níveis. 

Alturas em relação à mesa: 100 mm / 130 mm / 155 mm / 175 mm / 205 

mm. Suporta notebooks de até 15 kg. 

Cor Padrão: Preta. Peso do Suporte: 250 grs. 

Ref.: 02242  

 

3. Suporte para Notebook em Aço Tubular Cromado  

 

Produto fabricado em aço carbono zincado com acabamento cromado, 

complementos em Plástico de Alta Resistência. 

Pronto para usar – montagem através de encaixes.   

Indicado para Notebook de 10" a 17”. 

Ângulo de regulagem de 25º a 60º. Altura mínima 205 mm e altura 

máxima de 305 mm 

Peso do suporte: 200 gramas. Cor: Cromado. 

Suporta notebook de até 5 Kg.  

Ref.: 02225 
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4. Suporte para Notebook base Cooler com LED 
 

 

 

 

Compatível com notebooks com tela de 9 até 17 polegadas. 

 

Sistema de Resfriamento: 

Possui 2 Coolers silenciosos de 125 mm com LEDs luminosos na cor verde. 

Alta dissipação de calor, evita superaquecimento. 

O Cooler é responsável por reduzir o calor gerado pelos componentes ou processador do 

seu notebook, assim aumentando o tempo de uso e bom funcionamento da máquina. 

 

Superfície de Metal: 

Resistente possui sua superfície de metal. Permite que seu equipamento resfrie 

rapidamente. 

 

Portas USB. 

Painel lateral com 2 portas USB e 1 botão giratório de velocidade dos coolers. 

Possibilita a conexão de outros acessórios.  

 

Ergonômico: 

Regulagem de inclinação com 4 posições ajustáveis favorecendo a postura corporal correta.  

 

A alimentação da base é feita através de porta USB. O cabo USB pode ser guardado dentro 

do suporte quando não são utilizados. 

Acompanha cabo. 

 

Dimensões:  

Largura: 360 mm x Profundidade: 260 mm x altura fechado: 210 mm 

 

Ref.: 02253 

 
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, No. 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. 

 


