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Cadeiras Ergonômicas - Linha Golden CLEAN - Estrutura 100% em AÇO INOX AISI 304  

GIRATÓRIA E REGULÁVEL – PARA 150 KILOS 
 

De acordo com a rigorosidade do processo, a classificação ISO, as normas FS209E e ANVISA, e 
outras legislações específicas dos postos e procedimentos, os tipos de componentes devem ser 
avaliados. 
Peso Suportado (Kg): 150 kg, considerando turno de 8 horas diárias. 
NCM:  94017100 
NORMAS: ABNT-NBR-13962 / NR 17 / NR 36  

 

OPÇÕES DE ASSENTO E ENCOSTO

 

 

Explicação detalhada da linha Golden Clean  
https://mundoergonomia.com.br/info/linha-golden-clean-inox-aisi-304/  
 
Detalhe de cada modelo - https://mundoergonomia.com.br/categoria-produto/cadeiras-ergonomicas/linha-
golden-chair-flex/assento-encosto-e-estrutura-em-inox-aisi-304/ 
 
VÍDEOS –  
Explicação das cadeiras e bancos de INOX AISI 304 -https://www.youtube.com/watch?v=M0MEGOrLfd8 
Apresentação de vários vídeos - https://www.youtube.com/watch?v=MpG7K-
tGazs&list=PL5flb2NvZ7Gj6nT9aaVms4EBWPtfO5BCv&index=6 
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1 CADEIRA GOLDEN CLEAN HEAVY DUTY - 100 % INOX   - Ref.: HOX.100                                                                                                                 

 

 
 

        

Dimensões do Encosto: Largura 410 mm x Profundidade: 250 mm 

Dimensões do Assento: Largura 430 mm x Profundidade: 415 mm 

Assento e Encosto: 100% em Aço INOX AISI 304 

Mecanismo: “L” com dois manípulos para regulagem de altura do assento, regulagem de altura e 

profundidade do encosto.  

Encosto confeccionado com “L” duplo para fixação do Assento ao Encosto, mantendo todas as 

regulagens ergonômicas. 

Base 5 patas reforçada, através de reforços duplos entre todas as patas.  

Coluna Mecânica reforçada para alta carga e serviço pesado com regulagem através de pinos de 

trava. Adicional de mão francesa para fixação da base 5 patas até a coluna.  

Pés Padrões: Sapatas Fixas em Inox. 

Opcionais: Sapatas Fixas em borracha. 

Aro apoio para s pés :Sem Aro. 

Acabamento do inox fosco lixado.  

NCM: 94017100 

Peso Suportado (Kg): 150 kg. 

Coluna Mecânica - Especificações das alturas do assento em relação ao solo: 

Para atender bancadas de até 700 mm sem aro 

Coluna P4: Mínima: 420 mm x Máxima: 570 mm:  

Ref.: HOX190P1D20 
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Especificações Técnicas 

  
ASSENTO E 
ENCOSTO 

Assento e encosto chapa de 1,2 mm espessura 
e “L” que fixa o encosto com barra chata 2” x ¼.  
Flange estampada em chapa e =2 mm. 
Coluna tubo 2” x 1,5 mm de parede. 
Eixo assento barra maciça 1 “, 
Base 5 patas tubular tubo 1 “ x 1,5 mm de 
parede. 

 
 
 
 
 
 
 
REGULAGEM 
PARA O 
ENCOSTO 
 

Regulagem para o Encosto, através de 
Mecanismo “L” com duas rosetas. Sistema 
contínuo acionado por manípulos de INOX em “L” 
com dois manípulos para regulagem de altura e 
da profundidade do encosto, com sistema de 
basculamento a fim de assegurar 100 % de 
ergonomia. Confeccionados 100% em aço INOX 
AISI 304. 
Variações de regulagens para Encosto: 
Variação da Altura do encosto: 310 mm à 410 
mm.  
Variação da Profundidade do encosto: 15 mm à 
55 mm. 
Encosto é fixado ao mecanismo de maneira 
permitir rotação, permitindo bascular, para 
conforto e durabilidade.   Objetivo é assegurar o 
contato do encosto na região lombar do usuário 
a fim de garanti a ergonomia e atender à NR 17. 

COLUNAS 

 
 
 
ARO 

Aro opcional regulável para apoio dos Pés em 
aço tubular 100% INOX AISI 304. 
Possui sistema de regulagem vertical por 
acionamento mecânico e travamento através de 
manípulo em inox, com sistema de bucha 
especial a fim de evitar contato metal com metal. 
Diâmetro externo 478 mm. 

BASE / 
ESTRELA 5 
PATAS 

Base ou Estrela 05 patas tubular tubo 1” x 1,5 
mm de parede, sem cantos vivos, soldada, em 
aço Inox AISI 304, com diâmetro de 620 mm 
formato curvado.  
Coluna soldada à base. Opções variados de pés 
e ou rodízios.  
Opção base extra para serviços mais pesada, 
até 150 kg sob consulta. 

PÉS FIXOS 
 

Padrões: 
1.Fabricado 100% em INOX AISI 304 com 

regulagem de nível do piso. 
Diâmetro 3,8¨ 
Capacidade nominal de cada pé: 40 kg no 
sistema normal.  
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Opcionais sem acréscimo de valor: 

 
 
Pés Fixos injetados em borracha sintética. 
 
Diâmetro 3,8¨ 
Capacidade nominal de cada pé: 40 kg 
 

 
 

Opcionais com acréscimos de valores. 
 

1.Rodizios em aço Inox 304 Três polegadas 

 

 
 
Garfo fabricado em chapa estampada e cabeçote com dupla pista de esferas com Eixo da 
roda parafusado. 100 % inox AISI 304. Rodetes em NT - Nylon Técnico. Dureza: 75 Shore 
D. (-40ºC a +110ºC), produzidas com revestimento e núcleo em nylon poliamida 6.0 de alta 
qualidade.  
Rodam com muita facilidade exigindo menor esforço para manobras e movimentação. 
Ideais para aplicações em ambientes úmidos.  
São resistentes a graxas, óleos, sais e alguns tipos de ácidos. A velocidade de trabalho 
indicada é até 4 km/h. 
 

Capacidade de cada rodízio: 170 kg. Rodetes maciços em aço inox AISI 304 opcionais.  

1- Rodízios em aço INOX 304 com rodas em PVC sem freios  

2 - Rodízios em aço INOX 304 com rodas em PVC com freios 

3-Rodízios em aço INOX 304 com rodas em INOX sobre mancal de rolamento e rodetes em inox 

 
2.Acabamento da superfície do aço inox .  
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Acabamento Padrão para todos os componentes em aço inox: 

Lixado fosco totalmente livre de cantos ou pontos vivos para atender 

todas as Normas.  

Acabamento Opcional com acréscimo de valor:  

Acabamento polido, por processo manual. 

 

 

 

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. 

 
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 150 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. 

 


