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81 CONFECÇ

ÃO DE 

ARMÁRIOS 

FECHADO, 

COM 

PORTAS 

EM VIDRO, 

OU SEMI 

ABERTO 

COM 

PORTAS 

DE VIDRO 

OU COM 

PORTAS 

M² 200 R$ 

1.900,00 

R$ 380.000,00  

mailto:fgarcia@bdaopesp.eb.mil.br


DE VIDRO 

E 

GAVETÕES 

Objeto: Mobiliário 

Marca: Use Móveis  

Modelo Ravena 
 

Especificações: 
• Tampo / Base: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em 

laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. As bordas do 
tampo possui acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente 
pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. A 
base possui bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada 
a quente pelo sistema hot-melt. Sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na 
base através de parafusos permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna 
como externa do armário. 

• Prateleiras / Laterais: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 
Apenas a borda de contato com usuário (frontal) possui acabamento em fita de PVC 
de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo 
de 2,5 mm em todo seu perímetro, as demais bordas com acabamento em fita de 
PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. As laterais 
possuem regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 04 pinos metálicos 
encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo 
perfeito travamento. 

• Fundo / Portas: em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Recorte usinado especial na porta 
onde será aplicado vidro incolor de 5 mm de espessura, o vidro é fixado através de 04 
suportes metálicos com pintura epóxi na cor preto fosco que são parafusados na 
parte interna da porta com parafusos atarraxantes, na parte interna é feito 
acabamento com fita de PVC de 0,45 mm de espessura, colada através de adesivo 
de contato específico. O fundo possui bordas com acabamento em fita de PVC de 1 
mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. As portas possuem bordas 
com acabamento em fita de PVC de 3 mm colada a quente pelo sistema hot-melt. As 
portas possui sistema de abrir com giro de 270º, a quantidade de dobradiças varia de 
acordo com altura do armário (02 a 04 dobradiças em cada porta). Fechadura com 
travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona fixada na porta do lado direito 
de quem utiliza o armário e na porta do lado esquerdo dois batentes fabricados em 
chapa de aço fina frio com 1,20mm de espessura, com pintura epóxi na cor preto 
fosco. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava e 
aproximadamente 110 mm de comprimento. 

• Gavetas de pasta suspensa: 04 gavetões de pasta suspensa localizadas na parte 
inferior do armário, sendo distribuídas metade para cada lado. Confeccionados em 
chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de 
eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças telescópicas em aço, roldanas 
em nylon e eixos em aço. Frente dos gavetões em madeira MDF de 18 mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico de alta pressão, com acabamento em 
tinta especial. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada 
a quente pelo sistema hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. 
Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com 
aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente dos 02 
gavetões superiores, com fechamento simultâneo dos gavetões de cada lado, com 02 
chaves dobráveis para cada fechadura. 

 



82 MADEIRA 

MDP OU 

MDF 

(AGLOMER

ADO) DE 18 

MM DE 

ESPESSUR

A, 

REVESTID

A EM 

LAMINADO 

MELAMÍNIC

O DE 

BAIXA 

PRESSÃO 

TEXTURIZA

DO EM 

AMBAS AS 

FACES 

M² 600 R$ 

1.317,42 

R$ 790.452,00  

Objeto: Mobiliário 

Marca: Use Móveis  

Modelo Ravena 
 

Especificações: 
• MADEIRA MDP OU MDF (AGLOMERADO) DE 18 MM DE ESPESSURA, Borda, frontal lateral 

e posterior com acabamento em fita de PVC de 2,5 mm de espessura, colada a quente pelo 
sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. 
Junção das peças através de parafusos de aço e buchas metálicas. 

 

 


