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NOTAS IMPORTANTES:

1. As marcas de materiais, processos de fabricação dos produtos e acessórios

complementares,  e  as  imagens  mencionados  nas  especificações  abaixo

devem  ser  consideradas  como  REFERENCIAIS  e  serão  considerados

produtos de qualidade semelhante ou superior às especificadas.

2. Todos os produtos entregues devem possuir garantia  mínima, de 5 (cinco)

anos, a contar da data de recebimento definitivo junto à Divisão de Material e

Patrimônio, com prestação da assistência em todo o Estado de Goiás;

3. Havendo necessidade, a montagem e treinamento deverão estar incluídos no

fornecimento dos produtos, pelo fornecedor;

4. Os mobiliários poderão sofrer variação máxima de 5%;

5. As empresas  deverão apresentar  as seguintes  certificações,  emitidas  pela

ABNT ou outra  certificadora acreditada pelo  INMETRO:  NBR 13.961/2010

(Armários  e  gaveteiros),  NBR  13.966/2010 (Mesas),  NBR  13.962/2018

(Cadeiras),  NBR 16.031/2012 (Assentos Múltiplos),  NR-17 (Ergonomia),  PE-

289.06,  garantindo  atendimento  e  conformidade  às  normas  – (ABNT NBR

14951;  14847;  4628-3;  9209;  15158;  8094;  8095;  8096;  10443;  11003.

Comprovante  de  madeira  utilizada  (FSC/CERFLOR),  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. Os laudos deverão conter imagens do produto de forma a ser

claramente identificado.
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ITEM 1 – MESAS, GAVETEIROS E CONEXÕES

OBS: Cor predominante Trancoso, marca referencial Duratex.
(MDP -  Painel  de partículas de média  densidade,  produzido com aglutinação de
partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de
temperatura e pressão, resultando em painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional).

ITEM 1.1 –  MOW1400x1400x740 – MESA ORGÂNICA /  ESTRUTURA DE

AÇO/PAINEL MADEIRA FRONTAL/ COR TRANCOSO/ (Trabalhos em geral)

Dimensões mínimas:
Largura: 1400 mm Profundidade: 600 mm
Largura: 1400 mm Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

Tampo:

Mesa com formato orgânico, em MDP DE 25 mm e revestido em laminado plástico

de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior

do tampo na COR TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, com espessura mínima entre 2

mm a 3 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui

raio mínimo de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda atendendo a norma

NBR 13966. Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e

não propaga chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse

material  é responsável pela perfeita fixação da borda no tampo.  Possui  furações

específicas para aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla

que consta as duas peças sem uso de parafusos.

Estrutura do Tampo:

A sustentação dos tampos é feita através de duas estruturas laterais e por estruturas

centrais  ligadas  entre  si  através  de  travessas  horizontais  de  travamento.  COR

PRETO.
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Estrutura central (pé de canto):

É fabricado  em chapa  de  aço  18 com de mínimo 1,2  mm 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 1,2 mm 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 0,75 mm de espessura.

Estruturas  laterais: Parte  inferior  da  estrutura  longa  para  máx.  600  mm

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 1,9 mm 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 1,9  mm fechada frontal  e  posterior  com a mesma chapa,

formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

Na pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9

mm 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 1,5

mm de  espessuras  distantes  entre  si  120  mm fechadas  com tampas  externa  e

internamente  sacáveis  fixadas  aos  pés  por  encaixe  em  chapa  de  aço  mínima

628x120 # 0,75 mm de espessura, dotada de uma pata superior e outra inferior.

Pata superior:
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Estampada em chapa de  aço  dobrada  pneumaticamente  e  cortada  a  laser  com

espessura de mínimo 1,9 mm 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 1,9  mm;  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 1,9  mm 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 13 cm

Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5 mm 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, COR PRETO.

Painel Frontal:

Constituído em MDP de 18 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão

em ambas as faces min. 0.3mm na COR TRANCOSO. A fixação do painel frontal é

feita através de cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado de  1,9 mm de

espessura que se unem ao painel por quatro parafusos 7,11 mm e no cavalete da

mesa por quatro parafusos autoatarraxantes. Distância do piso até a parte inferior do

painel aproximadamente 240 mm.

Acabamento e fixação do tampo:

A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi – pó texturizado na cor PRETO,

aplicada pelo processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa no

mínimo 220º C.

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.
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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

removíveis.

Foto referencial

ITEM 1.2 – MO1200x1200x740 - MESA ORGÂNICA /COM ESTRUTURA DE AÇO/

PAINEL MADEIRA FRONTAL / COR TRANCOSO / (Trabalhos em geral)

Dimensões mínimas:
Largura: 1200 mm Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

Tampo:

Mesa com formato orgânico, em MDP de 25 mm. Revestido em laminado plástico de

baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do

tampo na COR TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2 mm a

3 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de

2,5  mm na aresta  superior  e  inferior  da  borda  atendendo a norma NBR 13966.

Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga

chama (auto extinguível).
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A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse

material  é responsável pela perfeita fixação da borda no tampo.  Possui  furações

específicas para aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla

que consta as duas peças sem uso de parafusos.

Estrutura do Tampo:

A sustentação dos tampos é feita através de duas estruturas laterais e por estruturas

centrais  ligadas  entre  si  através  de  travessas  horizontais  de  travamento.  COR

PRETO

Estrutura central (pé de canto):

É fabricado em chapa de aço 18 de mínimo 1,2 mm 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 1,2 mm 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 0,75 mm de espessura.

Estruturas laterais:

Parte inferior da estrutura longa para Max.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 1,9  mm de 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 1,9  mm de fechamento  frontal  e  posterior  com a mesma

chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

Na pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9

mm de espessura que receberá uma porca metálica que será soldada na chapa de
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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 1,5

mm de  espessuras  distantes  entre  si  120  mm fechadas  com tampas  externa  e

internamente  sacáveis  fixadas  aos  pés  por  encaixe  em  chapa  de  aço  mínima

628x120 # 0,75 mm 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 1,9 mm 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  1,9  mm; 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 1,9  mm 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 13 cm

Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5 mm 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. COR PRETO

Painel Frontal:

Constituído  em  MDF  de 18  mm, revestido  em  laminado  melamínico  de  baixa

pressão em ambas as faces min. 0.3 mm na COR TRANCOSO. A fixação do painel

frontal é feita através de cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado de 1,9

mm de espessura  que se unem ao painel  por  quatro  parafusos 7,11 mm e no

cavalete da mesa por quatro parafusos autoatarraxantes.
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Distância do piso até a parte inferior do painel aproximadamente 240 mm.

Acabamento e fixação do tampo:

A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó texturizado na COR PRETO,

aplicada pelo processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa no

mínimo 220 º C.

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 ponteiras plásticas

removíveis.

ITEM 1.3 – GVW3 - GAVETEIRO VOLANTE / COM 02 GAVETAS + 01 GAVETÃO

COM FUNDO EM AÇO/ COR TRANCOSO

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

Tampo:

Com formato retangular, em MDP de 20 mm de espessura e revestido em laminado

plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e

inferior do tampo na  COR TRANCOSO.  O tampo deverá ser fixado pelo sistema

minifix e cavilhas.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2 mm a

3 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de

2,5  mm na aresta  superior  e  inferior  da  borda  atendendo a norma NBR 13966.

Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga

chama (auto extinguível).
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A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse

material  é responsável pela perfeita fixação da borda no tampo.  Possui  furações

específicas para aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla

que consta as duas peças, sem uso de parafusos.

Estrutura:

Painéis laterais e fundo em MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado

melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na mesma cor do tampo, COR

TRANCOSO.

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 minifix.

Frente das Gavetas:

Em  MDP de 18 mm  de espessura, revestido em ambas as partes com laminado

melamínico  de  baixa  pressão,  com 0,3mm de  espessura,  texturizado  na  cor  do

tampo. Cor TRANCOSO.

Puxadores do tipo zamak ou similar,  niquelado redondo com forma côncava,  em

torno de 130 mm de comprimento, fechadura de embutir com espelho reduzido de

rotação 90º dupla,  extração da 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 0,75 mm 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 140 mm profundidade x 20

mm de altura.

Base:

Em MDP de 18 mm de espessura. Revestimento em ambas as partes com laminado

melamínico  de  baixa  pressão  texturizado,  na  COR  TRANCOSO.  Quatro  (04)
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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, com fundo em aço:

Estrutura  total  = fundo e laterais,  em  chapa de aço 22 de 0,75 mm espessura

mínima, com pintura lisa PRETA. Parte superior da gaveta dobrada em forma de “U”,

OU similar, para reforço da segurança.

Padrão  para  colocação  de  pasta  suspensa.  Deslizamento com  corrediças

telescópicas progressivas através de sistema de esferas, em aço rela minado

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 minifix.

Acabamento pintura:

A estrutura  metálica  deverá  receber  tratamento  antiferruginoso  (desengraxante,

decapagem e fosfatização) e acabamento em pintura epóxi - pó na  COR PRETA,

aplicada pelo processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa de

no mín. 220° C.

Foto referencial

ITEM 1.4 –  GM3 - GAVETEIRO MÓDULO LATERAL /COM 02 GAVETAS E 01
GAVETÃO COM FUNDO EM AÇO/ COR TRANCOSO

Características:
1 Porta-lápis
1 Gavetão para pasta suspensa, com fundo e laterais em aço.
2 Gavetas comuns, com fundo e laterais em aço.

Dimensões referenciais:
Largura: 400 mm
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Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

Tampo:

Com formato retangular, em MDP de 25 mm de espessura. Acabamento superior e

inferior  em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3  mm  de  espessura

texturizada.  COR TRANCOSO.  O tampo deverá ser fixado pelo sistema  minifix e

cavilhas.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2 mm a

3 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de

2,5 m na aresta superior e inferior da borda atendendo a norma NBR 13966. Possui

resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga chama

(auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse

material  é responsável pela perfeita fixação da borda no tampo.  Possui  furações

específicas para aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla

que consta as duas peças sem uso de parafusos.

Laterais:

Em  MDP de 18 mm  de espessura, revestido em ambas as partes com laminado

melamínico  de  baixa  pressão  com  0,2mm  de  espessura  texturizado  na  COR

TRANCOSO.

Fundo:

Em MDP de 18 mm  de espessura, revestido em ambas as partes com laminado

melamínico  de  baixa  pressão  com  0,2  mm  de  espessura  texturizado  na  COR

TRANCOSO.

Frente das Gavetas:

Em  MDP de 18 mm  de espessura, revestido em ambas as partes com laminado

melamínico  de  baixa  pressão  com  0,2  mm  de  espessura  texturizado  COR

TRANCOSO.

Puxadores do tipo ZAMAK ou similar, niquelado redondo com forma côncava, em

torno de 130 mm de comprimento,  fechadura de embutir  com espelho reduzido,
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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  AÇO22 de 0,75 mm espessura mínima, com  pintura

lisa. Parte superior das gavetas dobradas 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: 310 mm de largura x 140 mm profundidade x 20 mm

de altura.

Gavetão para pasta suspensa:

Estrutura  total  = fundo e laterais,  em  chapa de aço 22 de 0,75 mm espessura

mínima, com pintura lisa COR PRETA. Parte superior da gaveta dobrada em forma

de “U”, ou similar, para reforço da segurança.

Padrão  para  colocação  de  pasta  suspensa.  Deslizamento com  corrediças

telescópicas progressivas através de sistema de esferas, em aço rela minado

estrutural  com acabamento  em zinco  eletrolítico  cromatizado  de  abertura  total  e

prolongamento de curso em 25 mm do comprimento nominal.

Base:

Em  MDP de 18 mm  de espessura, revestido em ambas as partes com laminado

melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3  mm  de  espessura  texturizado  na  COR

TRANCOSO. Sapatas reguladoras de nível encaixada e fixada na base através de

parafuso, permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do

galheteiro. A sapata deve ser em poliestireno com no mínimo 50 mm  na parte de

contato com piso e 35 mm de altura na parte de contato com o piso.

Pintura:

Toda parte metálica receberá banho desengraxante à quente por meio de imersão

em vapor, temperatura de 120 º C e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura

pelo sistema eletrostático em tinta epóxi pó COR PRETA, com polimerização em

estufa na temperatura mín. de 220ºC.
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Montagem:

As laterais, parte superior, parte inferior e fundo são ligados entre si pelo sistema 

minifix.

Foto referencial

ITEM 1.5 – GM4 - GAVETEIRO MÓDULO LATERAL /COM 04 GAVETAS EM AÇO /
COR TRANCOSO

Dimensões referenciais:
Largura: 400 mm
Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

Tampo:

Com  formato  retangular,  em  madeira  MDP  de  25  mm de  espessura  mínima,

acabamento superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,3

mm de espessura texturizada na COR TRANCOSO. O tampo deverá ser fixado pelo

sistema minifix e cavilhas.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2 mm a

3 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de

2,5  mm na aresta  superior  e  inferior  da  borda  atendendo a norma NBR 13966.

Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga

chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse

material  é responsável pela perfeita fixação da borda no tampo.  Possui  furações

específicas para aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla

que consta as duas peças sem uso de parafusos.
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Laterais:

Em  MDP de 18 mm  de espessura, revestido em ambas as partes com laminado

melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3  mm  de  espessura  texturizado  na  COR

TRANCOSO.

Fundo:

Em  MDP de  18 mm de espessura, revestido em ambas as partes com laminado

melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3  mm  de  espessura  texturizado  na  COR

TRANCOSO.

Base:

Em  MDP de 18 mm  de espessura, revestido em ambas as partes com laminado

melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3mm  de  espessura  texturizado  na  COR

TRANCOSO. Com sapatas reguladoras de nível em poliestireno com no mínimo 50

mm  na parte de contato com piso, encaixada e fixada na base através de parafuso

e 35 mm de altura na parte de contato com o piso.

Frente das Gavetas:

Em  MDP de 18 mm  de espessura, revestido em ambas as partes com laminado

melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3  mm  de  espessura  texturizado  COR

TRANCOSO.

Puxadores do tipo ZAMAK ou similar, niquelado redondo, com forma côncava, em

torno de 130 mm 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 0,75 mm 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.
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Com um porta-lápis medindo: Mín.310 mm de largura x 140 mm profundidade x 20

mm de altura.

Pintura:

Toda parte metálica receberá banho desengraxante à quente por meio de imersão

vapor,  temperatura  de  120  ºC  e  tratamento  antiferruginoso  de  proteção,  pintura

eletrostático  em  tinta  epóxi  pó,  COR PRETA.  Polimerização  em  estufa  na

temperatura de mín. de 220 º C.

Montagem:

As laterais, parte superior, parte inferior e fundo são ligados entre si pelo sistema

minifix ou similar.

Foto referencial

ITEM 1.6 –  MPE1800x1400x740 - MESA PENINSULAR /COM ESTRUTURA DE
AÇO  E  PAINEL  MADEIRA  FRONTAL  /  COR  TRANCOSO/  (JUIZ  /DIRETOR
/ASSESSOR)

Dimensões referenciais:
Largura: 1800 mm
Profundidade: Mínimo 800 mm
Comprimento: 1400 mm
Profundidade: 600 mm
Altura: 740 mm

ITEM 1.7 –  MPD1400x1800x740 - MESA PENINSULAR /COM ESTRUTURA DE
AÇO  E  PAINEL  MADEIRA FRONTAL  /  COR  TRANCOSO  /  (JUIZ  /DIRETOR
/ASSESSOR)

Dimensões referenciais:
Largura: 1400 mm
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Profundidade: Mínimo 600 mm
Comprimento: 1800 mm
Profundidade: 800 mm
Altura: 740 mm

Tampo:

Com formato peninsular, em MDP de 25 mm de espessura e revestido em laminado

plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e

inferior do tampo na COR TRANCOSO.

O tampo deverá constar, em sua parte inferior, porcas metálicas para receber

os  parafusos  para  fixação  do  mesmo  a  estrutura,  facilitando  a  linha  de

montagem.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC espessura mínima entre 2 mm a 3

mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de

2,5  mm na aresta  superior  e  inferior  da  borda  atendendo a norma NBR 13966.

Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga

chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse

material  é responsável pela perfeita fixação da borda no tampo.  Possui  furações

específicas para aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla

que consta as duas peças sem uso de parafusos.

Estruturas:

Central e laterais

A sustentação dos tampos é através de duas estruturas laterais e por estruturas

centrais  ligadas  entre  si  através  de  travessas  horizontais  de  travamento.  COR

PRETA

Estrutura Central:

Constituído em chapa de aço dobrado em forma de “L” de 1,2 mm 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 0,75 mm

de espessura OU formato de pórtico constituído por dois perfis verticais dobrados

pneumaticamente  com  dimensões  de  (40x50),  fabricado  com chapa  de  aço  de

mínimo 1,2 mm de espessuras distantes entre si 120 mm fechadas com tampas
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externa e  internamente sacáveis  fixadas  aos  pés por  encaixe em chapa de aço

mínima 628x120 # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9  mm;  acabamento arredondado em suas bordas,  sem

rebarbas  e  quinas  visíveis.  Fixada  ao  tampo  através  de  porcas  metálicas  e

parafusos Philips ou similar.

Pata inferior:

Em chapa de aço dobrada pneumaticamente e cortada a laser com espessura de

mínimo 1,9 mm fechada frontal  e posterior com a mesma chapa formando uma

estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

A pata inferior do cavalete, receberá uma porca metálica que será soldada na chapa

de fechamento ficando embutida para receber reguladores de nível com rosca, com

base em polipropileno.

Estrutura lateral do lado de 600 mm de profundidade

Constituída um tubo vertical com formato oblongo de 77x40mm;  ou forma de “I”,

composta pôr duas colunas verticais em tubo de aço industrial, com parede de no

mínimo 1.2mm de espessura,  calha removível  entre colunas para passagem de

fiação de espessuras dotadas de uma pata superior e uma inferior.

Pata superior:

Estampada em chapa de  aço  dobrada  pneumaticamente  e  cortada  a  laser  com

espessura de mínimo 1,9 mm 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 1,9 mm fechada frontal e posterior com a mesma

chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior.

Na pata inferior do cavalete deverá ter uma base em chapa de aço de mínimo 1,9

mm de espessura de forma que sirva de apoio, suporte de fixação e fechamento

para a pata que receberá sapatas reguladoras de nível fixados através de umas

buchas metálicas soldada na chapa de apoio através de solda MIG.
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Estrutura lateral do lado de 800 mm de profundidade

A sustentação da mesa deverá ser feita por uma estrutura em aço constituída 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 1,5 mm de espessuras distantes entre si  120 mm fechadas com

tampas externas e internamente sacáveis, fixadas aos pés por encaixe em chapa de

aço mínima 628x120 # 0,75 mm 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 1,9 mm 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 1,9  mm 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 uma base em chapa de aço de mínimo 1,9

mm 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.

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 1,5 mm de espessuras distantes

entre si 120 mm fechadas com tampas externa e internamente sacáveis fixadas aos

pés por encaixe em chapa de aço mínima 628x120 # 0,75 mm 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 1,9 mm 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  1,9  mm;  acabamento  arredondado  em  suas

bordas,  sem  rebarbas  e  quinas  visíveis.  Fixada  ao  tampo  através  de  porcas

metálicas e parafusos Philips ou similar.

Pata inferior:
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Estampada em chapa de  aço  dobrada  pneumaticamente  e  cortada  a  laser  com

espessura de  mínimo 1,9  mm 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 13 cm

Peças horizontais fabricadas em chapa de aço min.16 de 1,5 mm 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. COR PRETA

Painel frontal:

Constituído  em  MDP  de  18  mm,  revestido  em  laminado  melamínico  de  baixa

pressão em ambas as faces min. 0.3mm na COR TRANCOSO. A fixação do painel

frontal é feita através de cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado de 1,9

mm de espessura  que se unem ao painel  por  quatro  parafusos 7,11 mm e no

cavalete da mesa por quatro parafusos autoatarraxantes.

Distância do piso até a parte inferior do painel aproximadamente 240 mm.

Acabamento e fixação do tampo:

A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e  fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  texturizada  epóxi  –  pó,  na  COR

PRETO, aplicada pelo processo de disposição eletrostática com polimerização em

estufa de 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

zincados.

Os pés da mesa recebem niveladores de nível  com base em poliamida fixados

através de umas buchas metálicas soldada na parte interna dos pés.

Os  pés  devem  ter  fechamentos  sempre  c/  a  mesma  chapa,  nunca  com

ponteiras plásticas.
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Foto referencial

ITEM 1.8 – GFG2O - GAVETEIRO FIXO GRANDE/ COM 02 GAVETAS EM AÇO/
COR TRANCOSO, (conforme o item da mesa orgânica).

Dimensões mínimas:
Largura: 400 mm
Profundidade: 450 mm
Altura: 300 mm

ITEM 1.9 – GFP2O - GAVETEIRO FIXO PEQUENO/ COM 02 GAVETAS EM AÇO/
COR TRANCOSO, (conforme o item da mesa orgânica).

Dimensões mínimas:
Largura: 320 mm
Profundidade: 450 mm
Altura: 300 mm

Nos tampos das mesas que houver gaveteiro, deverá constar, em sua parte

inferior, porcas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do

mesmo, facilitando a linha de montagem.

Laterais:

Em  MDP de 18 mm  de espessura, revestido em ambas as partes com laminado

melamínico de baixa pressão com 0,3mm de espessura texturizado na cor argila.

COR TRANCOSO

Frente das Gavetas:

Em  MDP de 18 mm  de espessura, revestido em ambas as partes com laminado

melamínico de baixa pressão com 0,3mm de espessura texturizado na cor do tampo.

COR TRANCOSO

Puxadores do tipo Zamak ou similar, nique-lado, redondo com forma côncava,  em

torno de 130mm de comprimento , fechadura  de  embutir  com  espelho  reduzido

de rotação 90º dupla, extração da chave, sistema de travamento vertical simultâneo
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através  de  cilindro  de  4  pinos  com  segredo  de  comando  único,  permitindo

fechamento/abertura simultânea das gavetas.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2 mm a

3 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de

2,5  mm na aresta  superior  e  inferior  da  borda  atendendo a norma NBR 13966.

Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga

chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse

material  é responsável pela perfeita fixação da borda no tampo.  Possui  furações

específicas para aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla

que consta as duas peças sem uso de parafusos.

Gaveta aço:

Estrutura total em chapa de  AÇO 22 de 0,75 mm espessura mínima, com pintura

lisa. Parte superior das gavetas dobradas 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 140 mm profundidade x 20

mm de altura.

Pintura:

Toda parte metálica receberá banho desengraxante à quente por meio de imersão

em vapor na temperatura de 120 º  C e  tratamento antiferruginoso  de  proteção.

Pintura  pelo  sistema  eletrostático  em  tinta  epóxi  pó COR  PRETA,  com

polimerização em estufa na temperatura de   mínima de 220ºC.

Montagem:

As laterais, parte superior, parte inferior, são ligadas entre si pelo sistema minifix.

Fixação:

O gaveteiro  é  fixado  diretamente  na  face  inferior  do  tampo  através  de  buchas

metálicas ou similar, cravadas no tampo e parafusos zincados.
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Foto referencial

ITEM 1.10 – MR1200 - MESA DE REUNIÃO REDONDA / ESTRUTURA CENTRAL/ 
COR TRANCOSO

Dimensões mínimas:
Diâmetro: 1200 mm
Altura: 740 mm

Tampo:

Mesa autoportante com formato de redondo, em MDP de 25 mm de espessura com

acabamento superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,3

mm de espessura texturizada na COR TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2 mm a

3 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de

2,5  mm na aresta  superior  e  inferior  da  borda  atendendo a norma NBR 13966.

Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga

chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse

material  é responsável pela perfeita fixação da borda no tampo.  Possui  furações

específicas para aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla

que consta as duas peças sem uso de parafusos.

Estrutura:

Base composta por tubo de aço central redondo com diâmetro no mínimo 90 mm,

com parte inferior com 4 patas de aço constituída em sua base inferior em chapa de
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aço estampada com espessura  mínima de  1,9  mm 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 1,9 mm e colocação porcas de

aço soldado, adaptação de reguladores de nível com roscas soldadas por meio de

solda Mig; Tratamento desengraxante a quente por meio de imersão à 120 º 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 ºC,

na COR PRETO.

Acabamento e fixação do tampo:

A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e  fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  epóxi  pó  na  COR PRETA  metalizado

aplicada pelo processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa no

mínimo 220 º C.

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 1,9 mm 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 1.11 – MR1400 - MESA DE REUNIÃO REDONDA / ESTRUTURA TUBULAR 
4 PÉS/ COR TRANCOSO
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Dimensões mínimas:
Diâmetro: 1400 mm
Altura: 740 mm

Tampo:

Mesa autoportante com formato de redondo, em MDP de 25 mm de espessura com

acabamento superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,3

mm de espessura texturizada na COR TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2 mm a

3 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de

2,5  mm na aresta  superior  e  inferior  da  borda  atendendo a norma NBR 13966.

Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga

chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse

material  é responsável pela perfeita fixação da borda no tampo.  Possui  furações

específicas para aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla

que consta as duas peças sem uso de parafusos.

Estrutura:

A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço em forma de

quatro  pés  verticais fabricados  com tubo  de  aço  mín.  60  mm de  diâmetro,

chapa 18. Ligadas entre si por requadro metálico ou similar,  em tubo de aço ou

chapa dobrada pneumaticamente, com mínimo 1,2 mm de espessura estruturando

completamente os pés, dando total estabilidade.

Na base inferior suporte de aço espessura mínima de 1,9 mm e colocação porcas de

aço soldado, adaptação de reguladores de nível com roscas 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 ºC,

na cor PRETO.

Acabamento e fixação do tampo:
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A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização)  e  acabamento  em pintura  epóxi  pó  na  COR PRETO metalizado

aplicada pelo processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa no

mínimo 220º C. Cor PRETO.

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 1,9 mm 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.

ITEM 1.12 – MR1600 - MESA DE REUNIÃO REDONDA / ESTRUTURA TUBULAR 
4 PÉS/ COR TRANCOSO

Dimensões mínimas:
Diâmetro: 1600 mm
Altura: 740 mm

Tampo:

Mesa autoportante com formato de redondo, em  MDP de 25 mm de espessura.

Acabamento superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,3

mm de espessura texturizada na COR TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA DE PVC, espessura mínima entre 2 mm a

3 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de

2,5  mm na aresta  superior  e  inferior  da  borda  atendendo a norma NBR 13966.

Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga

chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse

material e responsável para a perfeita fixação da borda no tampo. Possui furações
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específicas para aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação dupla

que consta as duas peças sem uso de parafusos.

Estrutura:

A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço em forma de

quatro  pés  verticais fabricados  com tubo  de  aço  mín.  60  mm de  diâmetro,

chapa 18. Ligadas entre si por requadro metálico ou similar,  em tubo de aço ou

chapa dobrada pneumaticamente, com mínimo 1,2 mm de espessura estruturando

completamente os pés, dando total estabilidade.

Na base inferior suporte de aço espessura mínima de 1,9 mm e colocação porcas de

aço soldado, adaptação de reguladores de nível com roscas 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

ºC, na cor PRETO.

Acabamento e fixação do tampo:

A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e  fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  epóxi  pó  metalizado  aplicada  pelo

processo de disposição eletrostática com polimerização em estufa no mínimo 220

ºC. Cor PRETO.

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 1,9 mm 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.

ITEM 1.13 –  MR1800  -  MESA DE REUNIÃO REDONDA /  ESTRUTURA 4 PÉS

TUBULAR /COR TRANCOSO

Dimensões mínimas:
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Diâmetro: 1800 mm

Altura: 740 mm

Tampo:

Mesa autoportante com formato de redondo, em  MDP de 25 mm de espessura.

Acabamento superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,3

mm de espessura texturizada na COR TRANCOSO.

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.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA DE PVC, espessura mínima entre 2 mm a

3 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de

2,5  mm na aresta  superior  e  inferior  da  borda  atendendo a norma NBR 13966.

Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga

chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse

material  é responsável pela perfeita fixação da borda no tampo.  Possui  furações

específicas para aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla

que consta as duas peças sem uso de parafusos.

Estrutura:

A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço em forma de

quatro  pés  verticais fabricados  com tubo  de  aço  mín.  60  mm de  diâmetro,

chapa 18. Ligadas entre si por requadro metálico ou similar,  em tubo de aço ou

chapa dobrada pneumaticamente, com mínimo 1,2 mm de espessura estruturando

completamente os pés, dando total estabilidade.

Na base inferior suporte de aço espessura mínima de 1,9 mm e colocação porcas de

aço soldado, adaptação de reguladores de nível com roscas 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 TRANCOSO.
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Acabamento e fixação do tampo:

A estrutura metálica recebe tratamento antiferruginoso (desengraxante, decapagem

e fosfatização)  e  acabamento em pintura epóxi  TEXTURIZADO -  pó na  COR

PRETO  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 cravadas abaixo do tampo e unidas à pata superior através de parafusos

zincados ou similar.

ITEM 1.14– MRG5600X1800 – MESA REUNIÃO GRANDE / COR TRANCOSO

Dimensões:
Comprimento: 5600 mm
Largura: 1800 mm
Altura: 740 mm

Tampo:

Mesa de reunião com:

02 TAMPOS RETANGULARES EXTERNOS COM AS EXTREMIDADES SEMIOVAIS

DE 1300X1800X740MM CADA;

02 TAMPOS RETANGULARES INTERNOS MEDINDO 1500X1800MM CADA.

Em MDP de 25 mm de espessura com acabamento superior e inferior em laminado

melamínico  de  baixa  pressão  com  0,3  mm  de  espessura  texturizada  na cor

TRANCOSO.

O tampo deverá ter em suas partes inferiores buchas metálicas para receber os

parafusos para fixação do mesmo a estrutura, após fixação de uma chapa de aço de

no mínimo 1,5 mm de espessura com dimensões e formato da pata superior para

apoio e melhor acabamento para fixação do cavalete ao tampo através de parafusos

zincado ou similar.

Nos módulos deve conter caixas para tomada com tampa basculante

O tampo deverá constar, em sua parte inferior, porcas metálicas para receber

os  parafusos  para  fixação  do  mesmo  a  estrutura,  facilitando  a  linha  de

montagem.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2 mm a

3 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de

2,5  mm na aresta  superior  e  inferior  da  borda  atendendo a norma NBR 13966.
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Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga

chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse

material  é responsável pela perfeita fixação da borda no tampo.  Possui  furações

específicas para aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla

que consta as duas peças sem uso de parafusos.

Estrutura:

A sustentação do tampo é feita por tubos “4”- chapa 1,9 mm, (04 tubos/módulo

interno e 01 tubo/centrais módulos externos). Travamento em estrutura horizontal

em tubo ou similar, aprox. 60X40mm- chapa 1,5 mm em formato de Y duplo.

Os pés da mesa recebem sapatas niveladoras de piso,  possibilitando uma altura

total da mesa de 740 mm, na cor texturizado epóxi pó COR PRETO.Componentes

metálicos:

Todas as peças metálicas são confeccionadas em tubo trefilado e chapas dobradas

de aço SAE-1010/1029, soldados por processo MIG, desengraxados, decapados e

fosforizado em banho eletrolítico. Pintura texturizada epóxi pó COR PRETO.

Foto referencial

ITEM 1.15 – MRO7400X1800 – MESA DE REUNIÃO OVAL / 7400X1800X740mm/
COR TRANCOSO

2 TAMPOS RETANGULARES EXTERNOS COM UMA DAS EXTREMIDADES 
OVALADA
MEDINDO 2500 X 1800 mm
1 TAMPO RETANGULAR INTERNO MEDINDO 2400 X 1800 mm
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Tampos:

Com formato retangular, em MDP de 25 mm de espessura e revestido em laminado

plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e

inferior do tampo na COR TRANCOSO.

O tampo deverá constar, em sua parte inferior buchas metálicas para receber

os  parafusos  para  fixação  do  mesmo  a  estrutura,  facilitando  a  linha  de

montagem.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2 mm a

3 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de

2,5  mm na aresta  superior  e  inferior  da  borda  atendendo a norma NBR 13966.

Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga

chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse

material e responsável para a perfeita fixação da borda no tampo. Possui furações

específicas para aplicação de ferragens, onde e aplicado o sistema de fixação dupla

que consta as duas peças sem uso de parafusos.

Estruturas:

A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço composta de oito

pés  verticais  fabricados  com  tubo  de  aço  4  polegadas com mínimo 1,2  mm de

espessura,  ligadas entre si por requadro metálico em tubo de aço medida 70x30

mm, com mínimo 1,2 mm de espessura estruturando os pés. Os 04 pés centrais são

solidários aos tampos externo e o interno.  Na parte inferior dos tubos deverá ter

niveladores de nível com base em poliamida. COR PRETA

Fixação:

A fixação dos dois elementos tampo e estrutura é feita através de buchas metálicas,

cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM ou similar

através de chapas soldadas à estrutura superior.

Acabamento:

A estrutura  metálica  deverá  receber  tratamento  antiferruginoso  (desengraxante,

decapagem  e  fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  epóxi  -  pó  texturizada
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aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa mín.

de 220 ºC. Cor PRETA.

ITEM 1.16 – MRO6000X1800 – MESA DE REUNIÃO OVAL / 6000X1800X740mm /
COR TRANCOSO

2 TAMPOS RETANGULARES EXTERNOS COM UMA DAS EXTREMIDADES 
OVALADA MEDINDO 2000 X 1800 mm
1 TAMPO RETANGULAR INTERNO MEDINDO 2000 X 1800 mm

Tampos:

Com formato retangular, em MDP de 25 mm de espessura. Revestido em laminado

plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e

inferior do tampo na COR TRANCOSO.

*O tampo deverá constar em sua parte inferior, buchas metálicas para receber

os  parafusos  para  fixação  do  mesmo  a  estrutura,  facilitando  a  linha  de

montagem.

*Cada tampo deverá conter caixa de mesa para acesso a pontos de energia,

telefonia  e  lógica,  medindo  115x265mm  com  dimensões  para  recorte  de

encaixe de tampo de 255x105mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e

abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo

basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura

epóxi. Corpo em ABS fixado à aba através de parafusos e fixação ao tampo

através de parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por

cabo de três fios com prensa, cabos nas extremidades da caixa e conector

para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e dois

blocos cegos para ampliação.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA DE PVC, espessura mínima entre 2 mm a

3 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de

2,5  mm na aresta  superior  e  inferior  da  borda  atendendo a norma NBR 13966.

Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga

chama (auto extinguível).
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A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse

material  é responsável pela perfeita fixação da borda no tampo.  Possui  furações

específicas para aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla

que consta as duas peças sem uso de parafusos.

Estruturas:

A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço composta de oito

pés  verticais  fabricados  com  tubo  de  aço  4  polegadas com mínimo 1,2  mm de

espessura,  ligadas entre si por requadro metálico em tubo de aço medida 70x30

mm, com mínimo 1,2 mm de espessura estruturando os pés. Os 04 pés centrais são

solidários aos tampos externo e o interno.  Na parte inferior dos tubos deverá ter

niveladores de nível com base em poliamida. COR PRETO

Fixação:

A fixação dos dois elementos tampo e estrutura é feita através de buchas metálicas,

cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM ou similar

através de chapas soldadas à estrutura superior.

Acabamento:

A estrutura  metálica  deverá  receber  tratamento  antiferruginoso  (desengraxante,

decapagem  e  fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  epóxi  -  pó  texturizada

aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa mín.

de 220 ºC. COR PRETA.

Foto referencial
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ITEM 1.17 – MRO3000X1200 – MESA DE REUNIÃO OVAL/ 3000X1200X740mm /
COR TRANCOSO

2 TAMPOS RETANGULARES COM UMA DAS EXTREMIDADES OVALADA
MEDINDO 1500 m X 1200 mm

Tampos:

Com formato retangular, em MDP de 25 mm de espessura e revestido em laminado

plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e

inferior do tampo na COR TRANCOSO.

*O tampo deverá constar em sua parte inferior, buchas metálicas para receber

os  parafusos  para  fixação  do  mesmo  a  estrutura,  facilitando  a  linha  de

montagem.

*Cada tampo deverá conter caixa de mesa para acesso a pontos de energia,

telefonia  e  lógica,  medindo  115x265  mm  com  dimensões  para  recorte  de

encaixe de tampo de 255x105 mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado

e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa

tipo  basculante,  com  tratamento  superficial  fosfotizante  e  acabamento  em

pintura epóxi. Corpo em ABS fixado à aba através de parafusos e fixação ao

tampo  através  de  parafusos  para  madeira.  Três  tomadas  de  energia

alimentadas por cabo de três  fios com prensa,  cabos nas extremidades da

caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão

Keystone e dois blocos cegos para ampliação.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA DE PVC, espessura mínima entre 2 mm a

3 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de

2,5  mm na aresta  superior  e  inferior  da  borda  atendendo a norma NBR 13966.

Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga

chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse

material  é responsável pela perfeita fixação da borda no tampo.  Possui  furações

específicas para aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla

que consta as duas peças sem uso de parafusos.

Estruturas:
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A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço composta de oito

pés  verticais  fabricados  com  tubo  de  aço  4  polegadas com mínimo 1,2  mm de

espessura,  ligadas entre si por requadro metálico em tubo de aço medida 70x30

mm, com mínimo 1,2 mm de espessura estruturando os pés. Os 04 pés centrais são

solidários aos tampos externo e o interno.  Na parte inferior dos tubos deverá ter

niveladores de nível com base em poliamida. COR PRETA.

Fixação:

A fixação dos dois elementos tampo e estrutura é feita através de buchas metálicas,

cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM ou similar

através de chapas soldadas à estrutura superior.

Acabamento:

A estrutura  metálica  deverá  receber  tratamento  antiferruginoso  (desengraxante,

decapagem  e  fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  epóxi  -  pó  texturizada

aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa mín.

de 220 ºC. COR PRETO.

ITEM 1.18 – MRO4500X1300 – MESA DE REUNIÃO OVAL/ 4500X1300X740mm /
COR TRANCOSO

2 TAMPOS RETANGULARES EXTERNOS COM UMA DAS EXTREMIDADES 
OVALADA MEDINDO 1500 X 1300 mm
1 TAMPO RETANGULAR INTERNO MEDINDO1500 X 1300 mm

Tampos:

Com formato retangular, em MDP de 25 mm de espessura e revestido em laminado

plástico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura na parte superior e

inferior do tampo na COR TRANCOSO.

*O tampo deverá constar em sua parte inferior, buchas metálicas para receber

os  parafusos  para  fixação  do  mesmo  a  estrutura,  facilitando  a  linha  de

montagem.

*Cada tampo deverá conter caixa de mesa para acesso a pontos de energia,

telefonia  e  lógica,  medindo  115x265  mm  com  dimensões  para  recorte  de

encaixe de tampo de 255x105mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e

abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo
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basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura

epóxi. Corpo em ABS fixado à aba através de parafusos e fixação ao tampo

através de parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por

cabo de três fios com prensa, cabos nas extremidades da caixa e conector

para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e dois

blocos cegos para ampliação.

Acabamento único:

Possui acabamento em FITA DE BORDA de PVC, espessura mínima entre 2 mm a

3 mm de espessura em todo o contorno da peça, na cor TRANCOSO. Possui raio de

2,5  mm na aresta  superior  e  inferior  da  borda  atendendo a norma NBR 13966.

Possui resistência ao impacto, riscos, abrasão, umidade, não mancha e não propaga

chama (auto extinguível).

A fita de borda possui uma camada na superfície interna de PRIMER, onde esse

material  é responsável pela perfeita fixação da borda no tampo.  Possui  furações

específicas para aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema de fixação dupla

que consta as duas peças sem uso de parafusos.

Estruturas:

A sustentação da mesa é feita por meio de uma estrutura de aço composta de oito

pés  verticais  fabricados  com  tubo  de  aço  4  polegadas com mínimo 1,2  mm de

espessura,  ligadas entre si por requadro metálico em tubo de aço medida 70x30

mm, com mínimo 1,2 mm de espessura estruturando os pés. Os 04 pés centrais são

solidários aos tampos externo e o interno.  Na parte inferior dos tubos deverá ter

niveladores de nível com base em poliamida. COR PRETA.

Fixação:

A fixação dos dois elementos tampo e estrutura é feita através de buchas metálicas,

cravadas abaixo do tampo e unidas ao cavalete através de parafusos RM ou similar

através de chapas soldadas à estrutura superior.

Acabamento:

A estrutura  metálica  deverá  receber  tratamento  antiferruginoso  (desengraxante,

decapagem  e  fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  epóxi  -  pó  texturizada
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aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa mín.

de 220 ºC. COR PRETO.

Foto referencial

ITEM  1.19  –  MRSO2100X1000 – MESA  DE  REUNIÃO  SEMIOVAL/

2100X1000MM/ COR TRANCOSO

Dimensões referenciais:
Largura: 2.100 mm
Profundidade: 1.000 / 700 mm
Altura: 740 mm.

Tampo superior:

Composto por dois tampos laterais e um tampo central

Tampo base (inferior):

Em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 15

mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de

espessura em ambas as faces na cor preto vedado com fitas de borda em PVC com

padrão de acabamento igual ao melamínico, coladas pelo processo holt melt, através

de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da

borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras

iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão

ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966

– Tabela 6). O tampo deverá constar, em sua parte inferior, buchas metálicas embutidas

para receber os parafusos de fixação do mesmo à estrutura, facilitando a linha de

montagem.

Tampo superior:
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Composto por dois tampos laterais e um tampo central.

Tampos laterais na cor Trancoso:

Em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25

mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de

espessura em ambas as faces, vedado  com fitas de borda em PVC com padrão de

acabamento  igual  ao  melamínico,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de

coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda

com o substrato (Hot Melt). as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre

2,0  mm e  3,0  mm.  As  bordas  que  possuam contato  com o  usuário  deverão  ser

acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 –

Tabela 6).

Caixa de Tomadas:

O  tampo  central  possui  03  caixas  de  tomada  medindo  258  x  60  x  98  (mm),

contendo 03 módulos para tomada elétrica convencional já instalada e com 30 cm

de fiação e 02 módulos para RJ–45. Caixa com corpo principal confeccionado em

alumínio extrudado anodizado com fechamentos plásticos injetado em PVC. Corpo

basculante  confeccionado  em  alumínio  extrudado  anodizado  com  fechamentos

plásticos injetado em PVC, com fecho toque com abertura suave que ao ser aberto

expõe automaticamente  o  espelho  com os módulos  de tomadas.  Módulos  para

tomadas elétricas tipos “clic” padrão da ABNT–NBR 14136, não necessitando de

parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando a montagem das

mesmas.  Espelhos  confeccionados em alumínio extrudado anodizado,  fixado ao

corpo por parafusos autoatarraxantes. Corpo fixado ao tampo por meio de suporte

metálico em aço–carbono em formato “L”, fixados no corpo e no tampo por meio

parafusos autoatarraxantes.

Calha para passagem de fiação:

Instalada entre os painéis frontais e na parte superior do painel, confeccionada em

chapa de aço SAE 1020 com 0,45 mm de espessura. Com furação para alojamento

de 4 Pontos de energia  e 4  Pontos de dados,  centralizados,  tomadas elétricas

convencionais com rasgo de 41x22 mm e de RJ–45 com rasgo de 19x15 para

receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. A calha deverá ser

no máximo 10 MM menor que o painel frontal onde será instalada.
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Painéis frontais:

04 painéis frontais mistos medindo 350 mm de altura, composto por parte superior

e  inferior  confeccionados no  mesmo  material  e  cor  dos  tampos  laterais,  com

espessura  de  18  mm,  vedado  com  fitas  de  borda  em  PVC  com  padrão  de

acabamento  igual  ao  melamínico,  coladas  pelo  processo  holt  melt  através  de

coladeiras  de  borda  mecanizadas  com  temperaturas  adequadas  para  fusão  da

borda  com o  substrato  (Hot  Melt),  com espessuras  de  1,0  mm.  Painel  central

confeccionado  em  chapa  de  aço  com  espessura  0.9  mm,  com  perfurações

estampadas no formato de oblongos.

Pés painéis:

Em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de

25  mm  de  espessura  e  revestidos  em  laminado  melamínico  de  baixa  pressão

texturizado com 0,3 mm de espessura em ambas as faces na cor preto, vedado com

fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual ao melamínico, coladas

pelo  processo  holt  melt,  através  de  coladeiras  de  borda  mecanizadas  com

temperaturas  adequadas  para  fusão  da  borda  com o  substrato  (Hot  Melt),  com

espessuras de 1,0 mm. Fixação ao tampo e aos painéis frontais através de minifix,

facilitando a linha de montagem. Niveladores com dimensão de 22 mm e altura de

15 mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de

1/4” x 1” sextavado. Cada pé possui na parte interna calha vertical para subida de

fiação,  com divisória  interna,  confeccionada em chapa de aço–carbono  medindo

aproximadamente 80 (largura) x 40 (profundidade) sendo as peças do corpo e tampa

com  espessura  de  0,75  mm,  dobradas  e  estampadas.  Suporte  de  fixação

confeccionado em chapa de aço–carbono com 2 mm de espessura. Tampa sacável

com sistema de fixação por pressão.  A calha deverá ser instalada de maneira a

facilitar a passagem da fiação para a caixa de tomada do tampo

Acabamento:

Todas as estruturas metálicas recebem tratamento antiferruginoso (desengraxante,

decapagem  e  fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  texturizada  epóxi  –  pó,

aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa de

no mínimo 220º C.
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Foto referencial

ITEM  1.20  –  MRSO3300X1400 – MESA  DE  REUNIÃO  SEMI-OVAL/
3300X1400MM/ COR TRANCOSO

Dimensões referenciais:
Largura: 3.300 mm
Profundidade: 1.400/1100 mm
Altura: 740 mm

Tampo superior:

Composto por dois tampos laterais e um tampo central.

Tampo base (inferior):

Em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 15

mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de

espessura em ambas as faces na cor preto vedado com fitas de borda em PVC com

padrão de acabamento igual ao melamínico, coladas pelo processo holt melt, através

de coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da

borda com o substrato (Hot Melt). Todas as bordas do tampo deverão ter espessuras

iguais, entre 2,0 mm e 3,0 mm. As bordas que possuam contato com o usuário deverão

ser acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966

– Tabela 6). O tampo deverá constar, em sua parte inferior, buchas metálicas embutidas

para receber os parafusos de fixação do mesmo à estrutura, facilitando a linha de

montagem.

Tampos laterais na cor Trancoso:

Em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium Density Fiberboard) de 25

mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de

espessura em ambas as faces, vedado  com fitas de borda em PVC com padrão de

acabamento  igual  ao  melamínico,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de

coladeiras de borda mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda
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com o substrato (Hot Melt). as bordas do tampo deverão ter espessuras iguais, entre

2,0  mm e  3,0  mm.  As  bordas  que  possuam contato  com o  usuário  deverão  ser

acabadas com raio de 2,5 mm, de acordo com norma técnica da ABNT (NBR 13966 –

Tabela 6).

Caixa de Tomadas:

O  tampo  central  possui  03  caixas  de  tomada  medindo  258  x  60  x  98  (mm),

contendo 03 módulos para tomada elétrica convencional já instalada e com 30 cm

de fiação e 02 módulos para RJ–45. Caixa com corpo principal confeccionado em

alumínio extrudado anodizado com fechamentos plásticos injetado em PVC. Corpo

basculante  confeccionado  em  alumínio  extrudado  anodizado  com  fechamentos

plásticos injetado em PVC, com fecho toque com abertura suave que ao ser aberto

expõe automaticamente  o  espelho  com os módulos  de tomadas.  Módulos  para

tomadas elétricas tipos “clic” padrão da ABNT–NBR 14136, não necessitando de

parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando a montagem das

mesmas.  Espelhos  confeccionados em alumínio extrudado anodizado,  fixado ao

corpo por parafusos autoatarraxantes. Corpo fixado ao tampo por meio de suporte

metálico em aço–carbono em formato “L”, fixados no corpo e no tampo por meio

parafusos autoatarraxantes.

Calha para passagem de fiação:

Instalada entre os painéis frontais e na parte superior do painel, confeccionada em

chapa de aço SAE 1020 com 0,45 mm de espessura. Com furação para alojamento

de 4 Pontos de energia  e 4  Pontos de dados,  centralizados,  tomadas elétricas

convencionais com rasgo de 41x22 mm e de RJ–45 com rasgo de 19x15 para

receber telefonia e lógica, tomadas padrão NBR 14136 ABNT. A calha deverá ser

no máximo 10 MM menor que o painel frontal onde será instalada.

Painéis frontais:

04 painéis frontais mistos medindo 350 mm de altura, composto por parte superior

e  inferior  confeccionados no  mesmo  material  e  cor  dos  tampos  laterais,  com

espessura  de  18  mm,  vedado  com  fitas  de  borda  em  PVC  com  padrão  de

acabamento  igual  ao  melamínico,  coladas  pelo  processo  holt  melt  através  de

coladeiras  de  borda  mecanizadas  com  temperaturas  adequadas  para  fusão  da

borda  com o  substrato  (Hot  Melt),  com espessuras  de  1,0  mm.  Painel  central
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confeccionado  em  chapa  de  aço  com  espessura  0.9  mm,  com  perfurações

estampadas no formato de oblongos.

Pés painéis:

02 laterais e 01 central em MDP (Medium Density Particleboard) ou MDF (Medium

Density Fiberboard) de 25 mm de espessura e revestidos em laminado melamínico

de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura em ambas as faces na cor

preto,  vedado com fitas de borda em PVC com padrão de acabamento igual  ao

melamínico,  coladas  pelo  processo  holt  melt,  através  de  coladeiras  de  borda

mecanizadas com temperaturas adequadas para fusão da borda com o substrato

(Hot Melt), com espessuras de 1,0 mm. O pé central deverá conter furação na parte

superior para alojamento de orifício em polipropileno, com diâmetro mínimo de 60

mm, permitindo a passagem de cabeamento entre as calhas horizontais instalada

sob o tampo. Fixação ao tampo e aos painéis frontais através de minifix, facilitando a

linha  de  montagem.  Niveladores  com dimensão de  22  mm e  altura  de  15  mm,

injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 1/4” x 1”

sextavado. Cada pé possui na parte interna calha vertical para subida de fiação, com

divisória  interna,  confeccionada  em  chapa  de  aço–carbono  medindo

aproximadamente 80 (largura) x 40 (profundidade) sendo as peças do corpo e tampa

com  espessura  de  0,75  mm,  dobradas  e  estampadas.  Suporte  de  fixação

confeccionado  em  chapa  de  aço–carbono  com  2  mm  de  espessura.  Tampas

sacáveis  com sistema  de  fixação  por  pressão.  A calha  deverá  ser  instalada  de

maneira a facilitar a passagem da fiação para a caixa de tomada do tampo.

Acabamento:

Todas as estruturas metálicas recebem tratamento antiferruginoso (desengraxante,

decapagem  e  fosfatização)  e  acabamento  em  pintura  texturizada  epóxi  –  pó,

aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa de

no mínimo 220º C.

Foto referencial
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