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ESPECIFICAÇÕES MOBILIÁRIOS REFERENCIAIS
NOTAS IMPORTANTES:
1-  As  marcas  de  materiais  ,   processos  de  fabricação  dos  produtos  e  acessórios 
complementares, mencionados nas especificações abaixo, devem ser considerados como 
pontos  referenciais  aos  modelos  solicitados  em planilhas  : P  arâmetros  de qualidade e   
funcionalidade.  Todas  deverão estar de acordo com as normas da ABNT e apresentar as 
documentações necessárias, específicas e exigidas pelo Órgão solicitante 
2- Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo 
IMETRO comprovando que o  fabricante  tem seu  processo de preparação e pintura  de 
superfícies  metálicas  certificado  conforme  a  PE-289.06, garantindo  o  atendimento  e 
conformidade às normas – (ABNT NBR 14951; 14847; 5770; 9209; 15158; 8094; 8095; 8096; 
10545; 10443; 11003.)
3- Comprovante de madeira utilizada (FSC / CERFLOR), em nome do fabricante do material 
a ser entregue.
4- Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA - para Atividades Potencialmente 
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante.
5-  Laudo  Técnico  emitido  por  Engenheiro  de  Segurança  do  Trabalho  ou  Medico  do 
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado , atestando que o 
produto  ofertado  está  em  conformidade  com  a  Norma  Regulamentadora  NR-17 
(ERGONOMIA).
6- Certificado de Conformidade emitido pela ABNT: NBR 13966/2010- Móveis para escritórios 
–  Mesas  de  trabalho  em  geral  .  Classificação  e  características  físicas  dimensionais  e 
requisitos e métodos de ensaio.
7-NBR 13961/2010 – Móveis para escritórios – Armários e Gaveteiros.

ITEM 1 – MESAS /GAVETEIROS/CONEXÕES........

ITEM 1.1 – MR1200 -MESA DE REUNIÃO REDONDA / ESTRUTURA CENTRAL – cor ARGILA- 

Dimensões referenciais:
Diâmetro :1200mm
Altura:         740mm 
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Tampo:
Mesa autoportante com formato de redondo, em madeira aglomerada com 25 mm de espessura 
com acabamento superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de 
espessura  texturizada  na  cor  Argila.  Acabamento  em  toda  extremidade  em  fita  de  PVC  com 
espessura mínima entre 2mm a 3 mm ; parte superior da fita arredondada com  segmento de raio ou 
raio mín. de 2.5mm de acordo com a NBR13966 da ABNT- tab 6  ;  mesma cor do laminado . Coladas 
pelo processo (colado a quente). 
O  tampo  deverá  constar  ,  em  sua  parte  inferior,  buchas  metálicas  embutidas  para  receber  os 
parafusos de fixação do mesmo a estrutura,  facilitando a linha de montagem.

Estrutura :
Base composta por tubo  de aço central redondo com diâmetro no mínimo 90mm, com parte inferior 
com 4 patas de aço constituída em sua base inferior   em chapa de aço estampada com espessura 
mínima  de  1,9mm e  fechamento  frontal  com  a  mesma  chapa  dando  uma  forma  à  estrutura, 
arredondado achatado na parte frontal  Na base inferior suporte de aço espessura mínima de # 
1,9mm  e  colocação  porcas  de  aço  soldado  ,  adaptação  de  reguladores  de  nível  com  rosca 
soldadas por meio de solda Mig; Tratamento desengraxante a quente por meio de imersão à 120°c, 
em seguida receber banho de fosfato preparando a superfície para receber pintura com tinta epóxi 
– pó texturizada e polimerizada em estufa na temperatura mín. de 220°c, na cor Argila

Acabamento e fixação do tampo:
A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização) 
e acabamento em pintura epóxi - pó na cor argila metalizado aplicada pelo processo de disposição 
eletrostática com polimerização em estufa no mínimo 220 ºC.
A fixação dos dois elementos tampo e estrutura são feitos através de buchas metálicas ou similar 
cravadas abaixo do tampo e unidas à pata superior através de parafusos  zincados ou similar. 
Pata inferior  estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente  e cortada a laser  com 
espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma 
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.  Os pés da mesa recebem niveladores 
de nível , com base em poliamida fixados através de uma porca metálica soldada na parte interna 
dos pés. 
Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, SEM   ponteiras plásticas removível.
Foto referencial

ITEM 1.3 – MO1400x1400x740 – Mesa orgânica com suporte- CANCELA
                            

ITEM 1.3 –  MO1400x1400x740 - MESA ORGÂNICA –  cor  ARGILA -  ESTRUTURA DE  AÇO 
(trabalhos  em geral)

Dimensões mínimas:
Largura: 1400mm     Profundidade  : 600mm 
Largura: 1400mm     Profundidade  : 600 mm
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Altura:      740 mm 
Obs: gaveteiro fixo grande (400mm)

ITEM 1.4 – MO1400x1200x740 – Mesa orgânica com suporte- CANCELA

ITEM 1.5 – MO1400x1200x740 - MESA ORGÂNICA –cor ARGILA-   ESTRUTURA DE AÇO, 
(trabalhos em geral)

Dimensões mínimas:
Largura: 1400mm     Profundidade  : 600mm
Largura: 1200mm     Profundidade  : 600 mm
Altura:      740 mm
Obs: gaveteiro fixo grande (400mm)/ou pequeno (325mm)

ITEM 1.6 – MO1200x1400x740 – Mesa orgânica com suporte- CANCELA

ITEM 1.7 –  MO1200x1400x740 - MESA ORGÂNICA – cor  ARGILA -   ESTRUTURA DE AÇO 
(trabalhos  em geral)

Dimensões mínimas:
Largura: 1200mm     Profundidade  : 600mm
Largura: 1400mm     Profundidade  : 600 mm
Altura:      740 mm
Obs: gaveteiro fixo grande (400mm)/ou pequeno (325mm)

ITEM 1.8 – MO1200x1600x740 – Mesa orgânica com suporte- CANCELA

ITEM 1.9 –  MO1200x1600x740 -  MESA ORGÂNICA –  cor  ARGILA -   ESTRUTURA DE AÇO 
(trabalhos  em geral)

Dimensões mínimas:
Largura: 1200mm     Profundidade: 600mm
Largura: 1600mm     Profundidade: 600 mm
Altura:     740 mm
Obs: gaveteiro fixo grande (400mm)/ou pequeno (325mm)

ITEM 1.10 – MO1600x1200x740 – Mesa orgânica com suporte- CANCELA

ITEM 1.11 – MO1600x1200x740 - MESA ORGÂNICA – cor ARGILA -  ESTRUTURA DE AÇO .
(trabalhos em geral) .

Dimensões mínimas:
Largura: 1600mm     Profundidade: 600mm
Largura: 1200mm     Profundidade: 600 mm
Altura:     740 mm
Obs: gaveteiro fixo grande (400mm)/ou pequeno (325mm)

ITEM 1.12 – MO1200x1200x740 – Mesa orgânica com suporte- CANCELA
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ITEM 1.13 –  MO1200x1200x740 -  MESA ORGÂNICA – cor ARGILA - COM ESTRUTURA DE 
AÇO,  (trabalhos  em geral)

Dimensões mínimas:
Largura: 1200mm     Profundidade: 600mm
Largura: 1200mm     Profundidade: 600 mm
Altura:     740 mm
Obs: gaveteiro fixo pequeno (325mm)/ NBR17 – ABNT (17.3.2)

Observação:  verificar  as  dimensões  dos  gaveteiro  fixo:  grande  ou  pequeno.  A 
escolha da largura do mesmo  DEPENDERÁ  do lado escolhido da mesa.
Verificar item gaveteiro fixo.

Tampo
Mesa com formato orgânico, em aglomerado de 25mm e revestido em laminado plástico de baixa 
pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo na  cor Argila 
Acabamento em toda extremidade longitudinal em fita de PVC com espessura mínima entre 2mm a 
3 mm ; parte superior da fita arredondada com  segmento  de raio ou raio mín. de 2.5mm de acordo  
com a NBR13966 da ABNT tab6 ;  e na transversal  ,  fita  de poliestireno de no mínimo 1,0mm de 
espessura na mesma cor do laminado coladas pelo processo colado a quente. 
O  tampo  deverá  constar  ,  em  sua  parte  inferior,  buchas  metálicas  embutidas  para  receber  os 
parafusos de fixação do mesmo a estrutura,  facilitando a linha de montagem.

Estrutura do Tampo:
A sustentação dos  tampos são feitas  através  de duas  estruturas  laterais  e  uma estrutura central  
ligadas entre si através de travessas horizontais de travamento.

Estrutura central (pé de canto):
É fabricado em chapa de aço 18 de mínimo 1,2mm de espessura com formato de um pentágono 
com parte superior e inferior com travamento em tubo de aço 20x20mm chapa 18 que vai receber  
em sua parte inferior sapatas reguladoras de nível .
OU
constituído   em  chapa  de  aço  dobrado  em  forma  de  “L”  de  1,2mm de  espessura  medindo 
110x110mm sendo soldado a este na parte inferior uma chapa de ferro chato de 5/16” para encaixe 
do nivelador de altura. O pé é fechado por tampa  interna produzida em chapa de aço dobrada de 
0,75mm de espessura.

Estruturas laterais : parte inferior da estrutura longa máx. 600mm profundidade:

A sustentação do tampo é feita por uma estrutura em aço constituída por um tubo vertical oblongo 
medindo 77x40mm chapa 18 com parte superior e inferior estampado fechada frontal  e posterior  
arredondado com a mesma chapa tendo em sua parte superior o fechamento em chapa 14 que 
será fixado ao tampo para fixação da estrutura e parte inferior terá fechamento em chapa 14 no 
qual será soldado 2 porcas de aço para receber as sapatas reguladoras de nível. 
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com 
espessura de  mínimo 1,9mm fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma 
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser  com 
espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma 
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
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Na pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de  mínimo 1,9mm de espessura 
que receberá uma porca metálica que será soldada na chapa de fechamento ficando embutida 
para receber reguladores de nível com rosca , com base em polipropileno .

OU;
Formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados pneumaticamente com dimensões 
de (40x50), com calha removível entre as colunas para passagem de fiação, fabricado com chapa 
de aço de mínimo 1,5mm de espessura distantes entre si 120mm fechadas com  tampas externa e 
internamente sacáveis fixadas aos pés por encaixe em chapa de aço mínima 628x120 # 0,75mm de 
espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.
Pata superior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com 
espessura de  mínimo 1,9mm fechamento frontal e posterior com a mesma chapa formando uma 
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.
OU ;
Em  chapa  de  aço  formato  'U”  invertido  ,dobrada  pneumaticamente  e  cortada  a  laser  com 
espessura de  mínimo 1,9mm ;  acabamento arredondado em suas bordas ,sem rebarbas e quinas 
visíveis. Fixada ao tampo através de porcas metálicas e parafusos Philips ou similar.
Pata inferior: estampada em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser  com 
espessura  de  mínimo  1,9mm fechada  frontal  e  posterior  com  a  mesma  chapa  formando  uma 
estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior. 
A pata inferior do cavalete deverá ter  porcas metálicas  para receber reguladores de nível com 
rosca , com base em polipropileno                 

                             

           
Travessas horizontais de travamento: altura máxima de #13cm
Peças  horizontais  fabricadas  em  chapa  de  aço min.16  de  1,5mm  de  espessura;  estampadas  e 
dobrada pneumaticamente  , com finalidades principais: travamento das estruturas de suportes -  
apoios laterais e/ou centrais , estabilizando o complexo autoportante , que por sua vez, receberá o 
tampo da mesa; e acabamento para fixação dos painéis quando solicitados.  

Acabamento e fixação do tampo:
A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem e fosfatização) 
e  acabamento  em  pintura  epóxi  -  pó texturizado na  cor  argila ,  aplicada  pelo  processo  de 
disposição eletrostática com polimerização em estufa no mínimo 220 ºC.
A fixação dos dois elementos tampo e estrutura são feitos através de buchas metálicas ,cravadas 
abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos .
Os pés da mesa recebem niveladores de nível  , com base em poliamida,  fixados através de uma 
porca metálica soldada na parte interna dos pés.
Os pés devem ter fechamentos sempre c/ a mesma chapa, SEM com ponteiras plásticas removíveis. 
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Foto referencial

ITEM 1.14 –  GM3 -  GAVETEIRO MÓDULO LATERAL –cor  ARGILA-  COM 02 GAVETAS MAIS  01 
GAVETÃO COM FUNDO EM AÇO- 

Características:
•1 porta lápis
• 2 gavetas comuns, com fundo em aço.
•1 gavetão para pasta suspensa, com fundo em aço.
•
Dimensões referenciais:
Largura:               400mm
Profundidade:     600mm 
Altura:                   740 mm

Tampo:
Com formato retangular,  em madeira aglomerada com  25 mm  de espessura com acabamento 
superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura texturizada.  
Acabamento nas extremidades da parte frontal  e posterior  com bordas reta em fita de PVC de 
espessura mínima entre 2mm e 3 mm  ; parte superior da fita arredondada com segmento de raio ou  
raio mín. de 2.5 mm de acordo com a NBR13966 da ABNT tab 6 ; e na transversal , fita de poliestireno 
de 1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado ; coladas pelo processo  a quente.  O tampo 
deverá ser fixado pelo sistema mini fix e cavilhas. Cor Argila

Laterais:
Em  madeira  aglomerada  com  no  mínimo  de  18mm  de  espessura,  revestido  em  ambas  as 
partes  com  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado  na 
cor Argila com  acabamento  em  todas  as  extremidades  em  fita  de  poliestireno  com  no  mínimo 
de  1,0mm  de  espessura na mesma cor do laminado.

Fundo:
Em  madeira  aglomerada  com  no  mínimo  de  18mm  de  espessura,  revestido  em  ambas  as 
partes  com  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado  na 
cor Argila  com  acabamento  em  todas  as  extremidades  em  fita  de  poliestireno  com  no  
mínimo  de  1,0mm  de  espessura na mesma cor do laminado.  

Base:
Em  madeira  aglomerada  com  no  mínimo  de  18mm  de  espessura, revestido  em  ambas  as 
partes  com  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm de  espessura  texturizado  na 
cor Argila ,  com  acabamento  em  todas  as  extremidades em  fita  de  poliestireno  com  no 
mínimo  de  1,0mm  de  espessura. Possui sapata reguladora de nível  encaixada e fixada na base 
através de parafuso  permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do 
gaveteiro. A sapata deve ser em polipropileno ou poliestireno com no mínimo 50mm ∅ na parte de 
contato com piso e  35mm de altura na parte de contato com o piso.
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Frente das Gavetas:
Em  madeira  aglomerado  com  no  mínimo 18mm  de  espessura,  revestido  em  ambas  as  partes 
com  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado  com 
acabamento  em  todas  as  extremidades  em  fita  de  poliestireno  com  no  mínimo  1,0mm  de  
espessura . Cor Argila
Puxadores do tipo ZAMAK ou similar, niquelado redondo , com forma  côncava em torno de 130mm 
de comprimento , fechadura  de  embutir  com  espelho  reduzido, rotação 90º dupla, extração da 
chave, sistema de travamento vertical simultâneo através de cilindro de 4 pinos com segredo de 
comando único, permitindo fechamento/abertura simultânea das gavetas.

Gaveta aço:
Estrutura total em chapa de aço 22 de 0,75mm espessura mínima ,com pintura lisa PRETA OU CINZA . 
Parte superior da gaveta dobrada em forma de “U” ou similar, para reforço da mesma. Sistema de 
deslizamento através de duas corrediças telescópicas, sendo uma em cada lateral da gaveta. 
Com um porta lápis medindo: mín: 310 mm de largura x 140mm profundidade x 20mm de altura. 

Gavetão para pasta suspensa:
Estrutura total = fundo e laterais , em chapa de aço 22 de 0,75mm espessura mínima ,com pintura lisa 
PRETA OU CINZA. Parte superior da gaveta dobrada em forma de “U”, ou similar,  para reforço da 
segurança.
Padrão para colocação de pasta suspensa. Deslizamento com corrediças telescópica progressivas 
através de sistema de esferas, em aço relaminado estrutural com acabamento em zinco eletrolítico 
cromatizado de abertura total  e prolongamento de curso  em 25 mm  do comprimento  nominal. 

Pintura:
Toda  parte  metálica  receberá  banho  desengraxante  à  quente  por  meio  de  imersão  em 
vapor  120ºC  e  tratamento  antiferruginoso  de  proteção; pintura   eletrostático  em  tinta  epóxi- pó 
cor PRETA  OU CINZA ,com  polimerização  em  estufa  na  temperatura  de  mín. de 220ºC .

Montagem:
As laterais, parte  superior,  parte  inferior  e  fundo  são  ligados  entre  si  pelo  sistema  mini fix ou 
similar.

Foto referencial

ITEM 1.15 – GM4 - GAVETEIRO MÓDULO LATERAL –cor ARGILA- COM 04 GAVETAS EM AÇO  -    

Dimensões referenciais:
largura :        400 mm
profundidade:          600 mm
Altura:     740 mm
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Tampo:
Com  formato  retangular,  em  aglomerado de madeira  com  25mm de  espessura  mínima e  com 
acabamento superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,3 mm de espessura 
texturizada na  cor Argila. Acabamento nas extremidades da parte frontal e posterior com bordas 
reta em fita de PVC de espessura mínima entre 2mm e 3 mm; parte superior da fita arredondada 
com segmento de raio ou  raio mín. de 2.5 mm de acordo com a NBR13966 da ABNT tab6; e na 
transversal , fita de poliestireno de 1,0 mm de espessura na mesma cor do laminado ; coladas pelo 
processo  a quente.  O tampo deverá ser fixado pelo sistema minifix e cavilhas. 

Laterais:
Em madeira  aglomerada  com  no  mínimo  de  18mm  de  espessura,  revestido  em  ambas  as 
partes  com  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado  na 
cor Argila com  acabamento  em  todas  as  extremidades  em  fita  de  poliestireno  com  no  mínimo 
de  1,0mm  de  espessura na mesma cor do laminado.

Fundo:
Em  madeira  aglomerada  com  no  mínimo  de  18mm  de  espessura,  revestido  em  ambas  as 
partes  com  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado  na 
cor Argila   com  acabamento  em  todas  as  extremidades  em  fita  de  poliestireno  com  no  
mínimo  de  1,0mm  de  espessura na mesma cor do laminado.  

Base:
Em madeira aglomerada  com  no  mínimo  de  18mm  de  espessura, revestido  em  ambas  as 
partes  com  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm de  espessura  texturizado  na 
cor Argila com  acabamento  em  todas  as  extremidades em  fita  de  poliestireno  com  no  mínimo 
de  1,0mm  de  espessura, com  sapatas reguladoras de nível em   poliestireno com no mínimo 50mm 
∅ na parte de contato com piso, encaixada e fixada na base através de parafuso   e  35mm de 
altura na parte de contato com o piso. 

Frente das  Gavetas:
Em  madeira  aglomerado  com  no  mínimo 18mm  de  espessura,  revestido  em  ambas  as  partes 
com  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado  com 
acabamento  em  todas  as  extremidades  em  fita  de  poliestireno  com  no  mínimo  1,0mm  de  
espessura na mesma cor do laminado. 
Puxadores do tipo ZAMAK ou similar, niquelado  redondo ,com forma  côncava , em torno de 130mm 
de comprimento , fechadura  de  embutir  com  espelho  reduzido, rotação 90º dupla, extração da 
chave, sistema de travamento vertical simultâneo através de cilindro de 4 pinos com segredo de 
comando único, permitindo fechamento/abertura simultânea das gavetas.

Gaveta aço:
Estrutura total em chapa de aço 22 de 0,75mm espessura mínima ,com pintura lisa . Parte superior da 
gaveta dobrada em forma de  “U”, ou similar, para reforço da mesma.  Sistema de deslizamento 
através de duas corrediças telescópicas, sendo uma em cada lateral da gaveta.    
Com um porta lápis medindo: mín.310 mm de largura x 140mm profundidade x 20mm de altura. 
 
Pintura :
Toda  parte  metálica  receberá  banho  desengraxante  à  quente  por  meio  de  imersão  vapor, 
temperatura  de  120ºC   e  tratamento  antiferruginoso  de  proteção,  pintura   eletrostático  em 
tinta  epóxi- pó cor Preta ou cinza.  Polimerização  em  estufa   na  temperatura  de  mín. de 220ºC .

Montagem:
As laterais,  parte  superior,  parte  inferior  e  fundo  são  ligados  entre  si  pelo  sistema  mini  fix ou 
similar  .
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ITEM 1.54 – GM8 - GAVETEIRO MÓDULO LATERAL –cor ARGILA- COM 08 GAVETAS EM AÇO  -    

Dimensões referenciais:
largura :        800 mm
profundidade:          600 mm
Altura:     740 mm

Tampo:
Em madeira MDP de  25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces.  Borda frontal  e posterior  com acabamento em fita  de PVC de 
espessura mín. entre 2mm e 3 mm ; parte superior da fita arredondada com segmento de raio ou 
raio mínimo de  2,5 mm , conforme NBR13966 da ABNT tab6. E nas transversais , acabamento em fita 
de PVC ou poliestireno de 1,5 mm de espessura. Bordas colada a quente pelo sistema a quente.
Fundo em madeira MDP de  18 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de 
baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais e base inferior em madeira MDP de 25 mm de 
espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas  as  faces. 
Acabamento das bordas em fita de PVC ou poliestireno de 1 mm de espessura, coladas a quente  
em todo seu perímetro. 

Gavetas:
08  gavetas,  sendo  04  gavetas  do  lado  direito  e  04  gavetas  do  lado  esquerdo.  Gavetas 
confeccionados em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura, dobrada em forma de “U”ou similar, 
para melhor reforço da mesma.  Sistema de deslizamento através de duas corrediças telescópicas, 
sendo uma em cada lateral da gaveta.    
Frente das gavetas em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de 
baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC mín. entre 
2mm e 3 mm de espessura,  parte superior da fita arredondada com segmento de  raio  mínimo de 
2,5 mm , de acordo com NBR13966 da ABNT- tab 6.  Bordas colada a quente .
Puxadores do tipo Zamak ou similar , niquelado redondo , com forma côncava ,em torno de   110 
mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente das 02 gavetas superiores, com fechamento 
simultâneo das 04 gavetas de cada lado, com 02 chaves dobráveis para cada fechadura.

Montagem:
As  laterais,  fundo,  tampo  e  base  inferior  são  ligados  entre  si  pelo  sistema  mini-fix  e  cavilhas, 
possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade.

Componentes metálicos:
Todas  as  peças  metálicas  recebem  pré-tratamento  de  desengraxamento,  decapagem  e 
fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi- pó cor Preta ,aplicada 
pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na temperatura  de  mín. de 
220ºC. 
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ITEM  1.16  –  GV3  - GAVETEIRO  VOLANTE  –cor 
ARGILA- COM 02 GAVETAS + 01 GAVETÃO PARA PASTA SUSPENSA –  

Dimensões referenciais:
Largura:                            400mm
Profundidade:                  495mm
Altura máxima:                578mm

ITEM 1.47 –  GVW3 -  GAVETEIRO VOLANTE –cor WENGUÊ- COM 02 GAVETAS + 01 GAVETÃO 
PARA PASTA SUSPENSA - 

Dimensões referenciais:
Largura:             400mm
Profundidade:  495mm
Altura máx.:                578mm

Tampo:
Com formato retangular,  em aglomerado de madeira com  18mm de espessura  e revestido em 
laminado plástico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior 
do tampo na cor Argila ou Wenguê. Acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal com 
em fita de PVC  de espessura mín. entre 2mm e  3mm ;  parte superior da fita arredondada com 
segmento   de  raio  ou  raio  mín.  de  2.5mm  de  acordo  com  NBR13966  da  ABNT  -  tab-6  ;  e  na 
transversal, fita de poliestireno com mín. 1,0mm de espessura na mesma cor do laminado. Bordas 
colada a quente .
O tampo deverá ser fixado pelo sistema mini-fix e cavilhas.
 
Estrutura:
Painéis laterais e fundo em madeira aglomerada de 18 mm de espessura, revestidos em laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na mesma cor do tampo, com acabamento nas 
extremidades em sua parte longitudinal e na transversal reto em fita de poliestireno de no mín. 1,0mm 
de espessura. 
Tanto as bordas laterais, posterior e frontal recebem perfeito acabamento respeitando a tonalidade 
de cor do laminado melamínico.
Fixação das peças do gaveteiro deve ser pelo sistema mini fix.

Frente  das  Gavetas:
Em  madeira  aglomerado  com  de  18mm  de  espessura,  revestido  em  ambas  as  partes  com 
laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado na cor do tampo  
com  acabamento  em  todas  as  extremidades  reto em  fita  de  poliestireno  com mín.  1,0mm  de  
espessura na mesma cor do laminado. 
Puxadores do tipo Zamak ou similar, niquelado redondo com forma côncava , em torno de 130mm 
de comprimento , fechadura de embutir com espelho reduzido de rotação 90º dupla, extração da 

10



chave, sistema de travamento vertical simultâneo através de cilindro de quatro pinos com segredo 
de comando único, permitindo fechamento/abertura simultânea das gavetas.

Gaveta aço:
Estrutura total em chapa de aço 22 de 0,75mm espessura mínima ,com pintura lisa . Parte superior da 
gaveta  dobrada em  forma de  “U”ou  similar, para  reforço  da  mesma.  Sistema de deslizamento 
através de duas corrediças telescópicas, sendo uma em cada lateral da gaveta.    
Com um porta lápis medindo: mín.310 mm de largura x 140mm profundidade x 20mm de altura. 

Base:
Em madeira aglomerada com 18mm de espessura. Revestimento em ambas as partes com laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado, na cor Argila ou Wenguê, com acabamento em todas as 
extremidades  em  fita  de  poliestireno  com  mín.  1,0  mm  de  espessura;  04  rodízios  de  nylon  ou 
polipropileno fixado na base,  através de uma chapa de aço estampada, com formato redondo 
encaixada e parafusada na base. 

Gavetão para pasta suspensa:
Estrutura total = fundo e laterais , em chapa de aço 22 de 0,75mm espessura mínima ,com pintura lisa 
PRETA OU CINZA. Parte superior da gaveta dobrada em forma de “U”, ou similar,  para reforço da 
segurança.
Padrão para colocação de pasta suspensa. Deslizamento com corrediças telescópica progressivas 
através de sistema de esferas, em aço relaminado estrutural com acabamento em zinco eletrolítico 
cromatizado de abertura total  e prolongamento de curso  em 25 mm  do comprimento  nominal. 

Montagem :
As laterais, parte inferior e fundo são ligados entre si pelo sistema  mini-fix.

Acabamento pintura:
A  estrutura  metálica  deverá  receber  tratamento  antiferruginoso  (desengraxante,  decapagem  e 
fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó na cor Preta ou cinza, aplicada pelo processo de 
disposição eletrostática com polimerização em estufa  de no mín. 220° .

Continua.....
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