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IMAGEM: DESCRIÇÃO: 
CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COM TELA, MECANISMO 
SINCRONIZADO E BRAÇO. 

 

REFERÊNCIA: C20.19.PRG01 

 

 MÍNIMA: MÁXIMA: 

ALTURA: 1160 1220 

LARGURA: 660  

PROPFUNDIDADE: 760  

ALTURA DO ENCOSTO: 610  

LARGURA DO ENCOSTO: 460  

ALTURA DO ASSENTO: 380 480 

LARGURA DO ASSENTO: 480  

PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 490  

CLASSIFICAÇÃO: 

CADEIRA DE DIÁLOGO  

CADEIRA DE DIÁLOGO GIRATÓRIA  

CADEIRA DE DIÁLOGO FIXA  

CADEIRA DE DIÁLOGO C/ APÓIA BRAÇO  

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL  

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/ ESPALDAR BAIXO  

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/ ESPALDAR BAIXO, C/ APÓIA BRAÇO  

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL C/ ESPALDAR MÉDIO OU ALTO  

 

 

APOIO DE CABEÇA: 

Estrutura do apoio cabeça em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência 

mecânica, provida de superfície revestida em tela. Sistema de ajuste manual posicionado no ângulo e 

altura desejado de acordo com a necessidade do usuário. 

 

ENCOSTO:  

Estrutura do encosto fabricadas por processo de injeção em resina de poliamida (nylon 6) e fibra de 

vidro de alta resistência e performance na cor preta moldado anatomicamente, revestido por  um tecido 

elástico  tipo tela. Apoio lombar em material plástico de alta resistência e performance (ABS) na cor preta, 

moldado anatomicamente com resistência a fricção e rasgo. Todo o conjunto preso a uma estrutura em 

alumínio injetado e polido. Possibilidade de ajuste de avanço de encosto através de botão lateral. 

 

BRAÇO: 

 Estrutura fabricada em corpo de resina polipropileno (PP) de engenharia termoplástica de alta 

resistência mecânica em forma de “T” na cor, apoio anatômico medindo 250 mm de profundidade e 90 mm 

de largura em poliuretano integral-skim cor preta, regulável na altura no mínimo 05 posições através de 



     
VERSÃO: 00 

 

botão, abaixo do apoio de braço na parte frontal se localizam 2 manípulos onde é possível obter as 

regulagens do mecanismo. 

 

ASSENTO: 

Estrutura do encosto fabricadas por processo de injeção em resina de poliamida (nylon 6) e fibra de 
vidro de alta resistência e performance na cor preta moldado anatomicamente, revestido por  um tecido 
elástico  tipo tela. Apoio lombar em material plástico de alta resistência e performance (ABS) na cor preta, 
moldado anatomicamente com resistência a fricção e rasgo. 

 
MECANISMO:  

Mecanismo com placa superior em chapa de aço estampada com vincos que dão maior resistência e 

mecânica, totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e curados em estufa. 

Mecanismo com movimento relax de assento e encosto, com seguintes comandos nos apoio de braço por 

meio de cabos de aço. 

 

 Regulagem de altura de 100 mm através de manopla frontal direita de fácil acesso. 

 Bloqueio de movimento relax através de manopla frontal direita de fácil acesso. 

 Ajuste de tensão através de manipulo lateral de acordo com o biótipo e peso do usuário. 

 Ajuste de profundidade de assento com travamento em diversas posições, através de botão na 
lateral esquerda do assento 

 

PISTÃO:  

Com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás fabricado em tubo de aço de 50,00 x 

1,50mm (tolerância de 5% para + ou -). Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó. Comprimento 

mínimo do corpo de 190 mm e coluna de regulagem mínima de altura de 100 mm. 

 

BASE:  

Base com estrutura de cinco patas, com 700 mm de diâmetro, em liga de alumínio injetado sob 

pressão de alta resistência. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas. 

 

RODIZIO:  

Rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado 
de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do 
mesmo. 

Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço trefilado, com acabamento em nylon 
(opcional poliuretano) que permite um deslizamento suave em qualquer piso. 

 

 egulagem de altura de 100 mm através de manopla frontal direita de fácil acesso. 

 Bloqueio de movimento relax através de manopla frontal direita de fácil acesso. 


