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A Poltrona Giratória, Golden Luxo 

Presidente, foi projetada para 

suportar até 200 kg. Possui 

estrutura Giratória reforçada,  

assento e encosto de espuma de 

poliuretano revestida em tecido, 

vinil, couro natural ou 

revestimentos diferenciados sob 

consulta. Possui regulagem de 

altura do assento, regulagem de 

inclinação para o Encosto, Braços 

Fixos, Rodízios reforçados para 

pisos universais. Sugestão para 

utilização em Home Office, salas de 

reunião e escritórios em geral.  
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Jacareí, Setembro de 2020. 

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

Telefone//Whatsapp: (12) 3954-0070 /99723 0945 

Ref.: BG104/22 

1.CADEIRA GOLDEN BIG GIRATÓRIA ESTOFADA – Suporta até 200 kg 

 

 

Big.GIRATÓRIA.200kg 
 

Dimensões Internas do Assento:  

Largura: 655 mm x Profundidade: 490 mm x Espessura: 110 mm 

Dimensões Internas do Encosto: Largura: 650 mm x Profundidade: 755 mm 

x Espessura: 90 mm 

Dimensões Externas do Assento:  

Largura: 825 mm x Profundidade: 580 mm 

Dimensões Externas do Encosto:  

Largura: 825 mm x Profundidade: 905 mm 

Dimensões dos Braços:  

Largura: 50 mm x Profundidade: 470 mm x Altura: 250 mm 

Dimensões da Base 5 Patas:  

Diâmetro sem os Rodízios: 820 mm   

Diâmetro com os Rodízios: 910 mm 

Altura regulável do Assento em relação ao solo: Fixa 520 mm 

 
 

 
 

 

Descrição do produto 
Especificações Técnicas: 

Assento e Encosto: Interno em madeira compensada, reforçada, certificada. 

Revestimento:  

Coluna Giratória de aço com pistão a gás classificação de qualidade DIN 4550 Classe IV com curso de 100 mm, protegidas por capa 

telescópica em polipropileno.  

Mecanismo Sincronizado LP01: Possui Regulagem de altura do Assento, Regulagem de Inclinação do Assento e Encosto.  

Movimentação de assento e encosto em conjunto com inclinação do Encosto mínima de -2° e máxima de 10°, com relação de 1:1 

para o assento.  

Mecanismo dotado de sistema anti-shock. Possui bloqueio no movimento de inclinação em 5 posições por meio de uma alavanca 

localizada ao lado esquerdo. Possui regulagem de altura do Assento através de alavanca localizada à direita do mecanismo, e 

alavanca de regulagem de tensão de inclinação por meio de um manípulo exclusivo localizado internamente à alavanca de regulagem 

de altura. 

Base: 05 patas confeccionadas em aço estrutural tubular SAE 1010/1020, com capa de polipropileno nas extremidades.  

Rodízios: Industriais com 3 polegadas, com Garfo reforçado, acabamento zincado. Rodetes de PVC com 03 polegadas, todos com 

freios. Capacidade nominal dos rodízios: 80 kg / unidade.  

Partes Metálicas: Desengraxe, fosfatização, seguido de pintura epóxi aplicada eletrostaticamente com mínimo de 30µ. Cores padrões 
para estrutura na cor Preta. 

 

ENTREGA, PAGAMENTO, FRETE E VALIDADE 
Prazo de entrega: 30 dias após confirmação do pedido de compra. 

Condições para faturamento e pagamento: 

mailto:vendas@mundoergonomia.com.br


ALL SAFETY ERGONOMICS COMERCIO DE ROUPAS,  ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS DE SEGURANÇA LTDA EPP 

End.: Rod. Geraldo Scavone, 2080 - Galpão 45 Jardim Califórnia - Cond. Indusvale - Jacareí - SP - CEP: 12.305-490  

MUNDO ERGONOMIA – BRAS GOLDEN 

 

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

Opção 2: 5% de desconto para pagamento 100% antecipado via depósito bancário ou Pix. 

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. 
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. 

 


