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CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO POR 01 MESA E 01 CADEIRA.
MARCA: DESK MÓVEIS
MODELO: CAU-6

Mesa confeccionada em resina termoplástica, fabricada pelo processo de
injeção termoplástico; tampo em ABS com formato retangular medindo
650mm x 510mm, dotado de porta copos e porta lápis / caneta, as
dimensões da mesa do Conjunto Aluno estão em conformidade com a
norma NBR 14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590

03

mm a 1880mm, essas dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2. Base
do tampo e do porta livros confeccionados em 02 tubos aço industrial
medindo 5/8 com 1,2mm de espessura, atracados por cuba termoplástica,
pés em formato de “U” permitindo o empilhamento da mesa, confeccionado
em aço industrial em 01 tubo quadrado único de cada lado dobrados pelo
processo de conformação mecânica por dobramento medindo 20mm x
20mm com 1,5mm de espessura, uma barra de sustentação entre os pés
em tubo quadrado medindo 20mm x 20m com 15mm de espessura,
ponteira para a proteção dos pés confeccionadas em polipropileno na cor
preta medindo 20mm x 20mm. Estrutura tratada por conjuntos de banhos
químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda
MIG e pintada por tinta poli-epóxi para pintura eletrostática.
Cadeira fixa tipo 4 pés permitindo o empilhamento, as dimensões da
cadeira do Conjunto Aluno estão em conformidade com a norma NBR
14006:2008 para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm,
essas dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2.
Assento e encosto confeccionado em polipropileno moldado por processo
de injeção, com acabamento da superfície liso, em cada peça
(assento/encosto) contendo 4 castelos (na parte inferior/traseira
respectivamente) para fixação na estrutura por parafusos auto
atarraxantes, ambos reforçados por abas laterais que cobrem o tubo e
estruturam a peça com espessura de 6 mm, contra distorções sob
esforços, sendo o encosto reforçado com uma nervura em sua parte
inferior traseira de 6 mm, para dar sustentação no ato de carregar a
cadeira.Sapatas antiderrapantes e de proteção à pintura cobrindo as
extremidades dos pés, fabricados em polipropileno para a proteção dos pés
confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo 20mm x 20mm.
Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção
e longevidade da mesma interligados por solda MIG e pintada por tinta poliepóxi para pintura eletrostática.
Produto Certificado pelo INMETRO.
CONJUNTO DE MESA E POLTRONA ADULTO FIXA.
MARCA: DESK MÓVEIS
MODELO: CAA-6

486

R$ 571,00

R$ 277.506,00

Confeccionado em resina plástica de alto impacto, fabricados pelo
processo de injeção termoplástico; tampo da mesa em ABS com formato
retangular com porta copos, tampo com medidas mínimas de 650mm x
510mm atendendo a norma técnica NBR 14006/2008 da ABNT, sob tampo
retangular com fechamento frontal e lateral , estrutura em tubo de aço
industrial, sendo duas colunas laterais confeccionadas em tubo de aço de
no mínimo 77mm x 40mm com 1,2mm de espessura, a base superior e
reforço transversal em tubos 20mm x 30mm e 5/8, base dos pés em forma
de arco em tubo oblongo medindo no mínimo 20 x 48mm, com 1,5 de
espessura. Sapatas antiderrapantes e de proteção à pintura cobrindo as
extremidades dos pés, medindo aproximadamente 162mm x 55mm x
52mm e 100mm x 55mm x 52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricados
em

polipropileno vigem injetados na mesma cor do tampo e fixadas à estrutura
por meio de rebites galvanizados com proteção para a pintura; altura tampo
chão aproximadamente 760mm. Porta mochila em formato de gancho
retrátil confeccionado em resina plástica de alto impacto.
Poltrona com assento e encosto em resina plástica virgem, atendendo à
norma técnica NBR 14006/2008 da ABNT, fabricados pelo processo de
injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá
estar no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e
medidas máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 460mm
aproximadamente sem orifícios, fixado por parafuso. Encosto com medidas
mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o
carregamento da poltrona, fixado por rebite. Estrutura formada por dois
pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm
fazendo a interligação da base do assento com os pés. Base do assento e
interligação ao encosto em tubo oblongo 20mm x 48mm com espessura de
1,5mm coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o
assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo
medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das
colunas que liga a base do assento aos pés. Sapatas calandradas
antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a
extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a
função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o
formato dos pés em arco, medindo 455mm x 55mm x 73mm, injetadas em
polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites de alumínio.
Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm
com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com
os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 20mm
x 48mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, uma barra
horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Base dos pés em
tubos oblongos medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em
forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Toda a estrutura
metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado
através do sistema MIG.
Cor da Estrutura: Branca.
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POLTRONA PRANCHETA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO
IMPACTO TAMANHO ADULTO.
MARCA: DESK MÓVEIS
MODELO: PF-6

Poltrona Escolar com prancheta frontal regulável confeccionada em resina
termoplástica ABS, fixadas sem parafusos, sustentada por 1 tubo 25mm x
25mm e 30mm x 30mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem
emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica
por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da
cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço das pernas do
usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no
sentido horizontal são composto por tubos redondos em aço industrial de
com diâmetro de 1” 1/8• (uma polegada e um oitavo) que envolvem as
buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de
3/4”• (três quartos de polegada), se encaixando ao tubo quadrado 30mm x
30mm e 25mm x 25mm que estão sob a prancheta e ficam protegidos por
um contra tampo fabricado em PP pelo processo de injeção, fixado a
prancheta por encaixe . Prancheta fabricada em ABS pelo processo de

1.386

R$ 372,00

R$ 515.592,00

injeção, medindo: 560mm x 390mm. O design das laterais sendo côncava
de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe entre pranchetas
quando estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e
borda traseira medindo 30mm de altura. Com porta lápis na posição
horizontal e ao lado o porta-copos em auto relevo, ficando a área livre de
trabalho com espaço suficiente para acomodar 02 folhas A4 lado a lado,
sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho.
Poltrona com assento e encosto em resina plástica virgem, atendendo a
norma técnica NBR 14006/2008 da ABNT, fabricados pelo processo de
injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos sextavados, marca do
fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento com
medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas máximas 405mm x 465mm,
altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios. Encosto com
medidas mínimas 400mm x 325mm, sem orifícios e com puxador para
facilitar o carregamento da poltrona. Porta livros confeccionado em resina
termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseira e
laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés
com capacidade de 20 litros aproximadamente.
Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno. Sapatas calandradas
antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a
extensão superior dos tubos que compõem os pés desempenhando a
função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo
aproximadamente 245mmx55mmx40mm e 235mm x 55mm x40mm,
injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites de
alumínio. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm
x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do
assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo
oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto,
uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8,
Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm
com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do
assento aos pés Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço
industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para a proteção e
longevidade da estrutura e soldados através do sistema MIG.
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POLTRONA ACADÊMICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA
MARCA: DESK MÓVEIS
MODELO: PU-6

Poltrona Escolar com prancheta universitária para destro ou canhoto em
resina termoplástica ABS, capaz de comportar a totalidade de uma folha de
papel A4 na horizontal / vertical sendo acoplada à poltrona e fixada através
de 05 parafusos autoatarraxantes invisíveis, dotada de porta lápis na
posição vertical com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas.
Prancheta medindo: 56x33,5cm. Poltrona com assento e encosto em resina
plástica virgem, atendendo a norma técnica NBR 14006/2008 da ABNT,
fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de
parafusos sextavados, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá
estar no encosto. Assento com medidas mínimas 400x460mm e medidas
máximas 405x465mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem
orifícios. Encosto com medidas mínimas 400x325mm, sem orifícios e com
puxador para facilitar o carregamento da poltrona. Porta livros
confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno,

5.175

R$ 302,00

R$ 1.562.850,00
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fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que
interliga a base do assento aos pés com capacidade de 20 litros
aproximadamente. Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno.
Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos
pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra
ferrugem, medindo aproximadamente 245x55x40mm e 23x55x40mm,
injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites de
alumínio. Base da prancheta formada por um tubo medindo 25x25mm com
1,5mm de espessura e um suporte formado por um tubo 25x25mm com
1,2mm de espessura, posicionado sob a prancheta, sem emendas, sem
rugas, dobrado pelo processo de conformação mecânica por dobramento.
Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20x48mm com
espessura de 1,5mm que fazem a interligação da base do assento com os
pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16x30mm
com espessura de 1,5mm totalmente coberto pelo encosto, uma barra
horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra
horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura
de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos
pés. Base dos pés em tubos oblongos medindo 20x48mm com 1,5mm de
espessura, em forma de arco com raio medindo no máximo 800mm.
Cor da Estrutura: Branca.
CONJUNTO MESA E POLTRONA PARA PROFESSOR
MARCA: DESK MÓVEIS
MODELO: P-CT6

155

R$ 1.063,00

R$ 164.765,00

Tampo da mesa injetado em resina, liso, medindo 1180x600x600mm,
borda medindo 30mm, altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante
injetada em alto-relevo. Sob tampo confeccionado em resina termoplástico,
fechado nas partes traseira e laterais com orifícios para ventilação,
medindo 450x85mm, com 330mm de profundidade, fixado a estrutura
através de 2 tubos de aço medindo 20x30mm e 4 parafusos. Painel frontal
confeccionado em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em
fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através
de 4 parafusos. Base do tampo formado por 4 tubos retangulares medindo
20x30mm, 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos
oblongos medindo 77x40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos
pés em tubos oblongos medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm em
forma de arco. Sapatas calandradas envolvendo totalmente as
extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função
de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o
formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 156x55x52mm e
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95x47x52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em polipropileno,
presa à estrutura por meios de rebites. Poltrona com assento e encosto em
resina plástica, fixados por meio de parafusos, marca do fabricante injetada
em alto-relevo. Assento com medidas mínimas 400x460mm e medidas
máximas 405x465mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem
orifícios. Encosto com medidas mínimas 403x364mm, sem orifícios e com
puxador. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo
20x48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do
assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo
oblongo 16x30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, uma
barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra
horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16x30mm com espessura
de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos
pés. Sapatas calandradas envolvendo totalmente as extremidades,
cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os
pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra
ferrugem, medindo aproximadamente 245x55x40mm e 235x55x40mm,
injetadas em polipropileno e presa à estrutura por rebites de alumínio. Toda
a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e
soldado através do sistema MIG.
POLTRONA FIXA
MARCA: DESK MÓVEIS
MODELO: P6

509

R$ 246,00

R$ 125.214,00

Poltrona com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo
processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em altorelevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas
400x460mm e medidas máximas 405x465mm, altura assento/chão 460mm
aproximadamente sem orifícios, fixado por parafuso. Encosto com medidas
mínimas 400x310mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o
carregamento da cadeira, fixado por rebite. Estrutura formada por dois
pares de tubo oblongo medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm
fazendo a interligação da base do assento com os pés. Base do assento e
interligação ao encosto em tubo oblongo 16x30mm com espessura de
1,5mm coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o
assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo
medindo 16x30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas
que liga a base do assento aos pés. Sapatas calandradas antiderrapantes
envolvendo as extremidades dos pés, desempenhando a função de
proteção
da
pintura
prevenindo
contra
ferrugem,
medindo
aproximadamente 245x55x53mm e 235x55x53mm, injetadas em
polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites de alumínio. Base
dos pés em tubos oblongos, medindo 20x48mm com espessura de 1,5mm

em forma de arco com raio medindo no máximo 800mm. Toda a estrutura
metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado
através do sistema MIG. Cor da Estrutura: Branca.
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