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Apresentação

Visando estabelecer um padrão e facilitar as solicitações refentes à 
aquisição de mobiliário na EACH, foi elaborado o presente catálogo 
com informações técnicas e medidas sobre os móveis já existentes 
na Escola.

Este catálogo é um facilitador nos processos de licitação, uma vez 
que detalha as características fundamentais do mobiliário em novos 
processos de aquisição.

Ressaltamos que a padronização facilitará a conservação dos bens 
da EACH em eventuais reparos e que deverá ser observada sempre 
que houver necessidade de novas aquisições.

Atenciosamente,

A Direção
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Armário de aço 

Especificações técnicas: armário de aço com tratamento antiferruginoso em 
pintura eletrostática em epóxi-pó na cor cinza cobalto, confeccionado em 
chapa de aço caixa externa, base, prateleiras e portas, bitola nº 22, conten-
do 5 prateleiras internas removíveis e reguláveis em cremalheira a cada 50 
mm. Portas com maçanetas em forma de “T”, servindo de puxador, cromada, 
com chaves em duplicata.

Medidas: 
Altura:    1980 mm 
Largura:   1200 mm
Profundidade:     450 mm
Cor: Platina ou Cinza Cobalto

PATRIMÔNIO 086-009640
MATERIAL :8281

Armários
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Armário de aço para vestiário tipo roupeiro

Especificações técnicas: composição em aço com 8 portas e suporte para 
cadeados; venezianas de ventilação e cabideiro; chapéu e portas em chapa 
20, laterais em chapa 22; pintura eletrostática a pó, com tratamento 
antiferruginoso e secagem estufa a 300ºC.

Medidas externas: 
Altura:  1980 mm
Largura:   1225 mm
Profundidade:     420 mm 
Altura da porta:     420 mm
Largura da porta:     520 mm 
Cor: Cinza Cobalto

PATRIMÔNIO 086-010421
MATERIAL:130966

Armários
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 PATRIMÔNIO 086-006821
MATERIAL:130966 

Armário de aço para vestiário tipo roupeiro

Especificações técnicas: roupeiro de aço confeccionado em aço 22 com 8 
vãos sobrepostos, 2 dobradiças em cada porta de 75 mm e sistema de ven-
tilação através de venezianas. Compartimento interno com cabide de aço 
(tipo gancho), portas com reforço longitudinal tipo ômega, fechadura com 2 
chaves. Superfície com tratamento antiferruginoso e tratamento anticorrosi-
vo, pintura eletrostática em epóxi pó na cor cinza.

Medidas: 
Altura:   1950 mm 
Largura:   1250 mm
Profundidade:     400 mm
Altura da porta:    930 mm
Largura da porta    260 mm
Cor: Cinza Cobalto

Armários
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Arquivo de aço

Especificações técnicas: arquivo de aço com bitola 22 mm, chapa pesada, 
contendo 4 gavetas para pastas suspensas com carro telescópico, puxado-
res e fechaduras simultâneas, tratamento de fosfatização antiferruginoso e 
pintura eletrostática na cor cinza.

Medidas:
Altura:   1335 mm 
Largura:     470 mm 
Profundidade:     705 mm
Cor: Cinza Cobalto

PATRIMÔNIO 086-006585
MATERIAL: 27944

Arquivos
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 PATRIMÔNIO 086-009149
MATERIAL: 12165

Banqueta

Especificações técnicas: modelo: fixa sem encosto; estrutura: aço tubular 
com parede de no mínimo ½ mm, pintura em epóxi preta; formato do assen-
to: arredondado em MDF, na espessura de 30 mm, com diâmetro de 30 cm, 
envernizado, fixado por 5 parafusos autoatarrachantes; altura: mínima de 
70 cm, máxima de 75 cm; apoio para os pés circular; 4 pés com ponteira de 
polipropileno na cor preta; pintura elestrostática cor preta, com tratamento 
de fosfatização antiferruginosa.

Medidas:
Altura:  720 mm
Distânica entre o apoio para os pés e o chão:  220 mm
Diâmetro do assento:  300 mm

Banquetas
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Cadeira para bancada
 
Especificações técnicas: tipo: caixa giratória, sem braço, anatômica; acaba-
mento: em tecido com perfil de PVC nas bordas; revestimento: com tecido 
que permita transpiração; estrutura: aço pintado em epóxi preto, com aro 
para apoio dos pés; estofamento: espuma injetada 55 mm; cor preta; base 
fixa com 5 pés fixos; comprimento: a gás. 

Medidas:
Altura:  700 mm (máxima), 600 mm (mínima)
Altura do apoio dos pés e o chão   160 mm
Diâmetro do assento 360 mm
Cores:
Tecido: Preta
Estrutura: Preta

PATRIMÔNIO 086-001180
MATERIAL:1265

Cadeiras
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 PATRIMÔNIO 086-008868
MATERIAL: 8109

Cadeira tipo digitador sem braço
 
Especificações técnicas: composição do assento e encosto: confeccionados 
em madeira compensada multilaminada de espessura mínima de 15 mm; 
estofamento em espuma injetada 50 mm, acabamento em tecido 100% po-
liéster de trama miúda 0,2 x 0,2 mm, na cor azul, com perfil de PVC preto 
nas bordas; assento com curvatura frontal, revestido com espuma injetada 
mínima de 50 mm, com chanfros laterais interligados através de lâmina de 
aço fixa mínima de 60 mm de largura e 5,5 mm de espessura; encosto sem 
articulação fixa; borda de proteção em PVC macho/fêmea 18 mm de espes-
sura na cor preta; contraencosto no mesmo tecido e cor do encosto.
Estrutura: fixa, base tubular 7/8”, paredes mínimas de 1,5 mm, com dois 
pés em formato de trapézio, unidos por duas hastes metálicas na mesma 
espessura, com sapatas de apoio resistente. Sistema de fixação entre as 
estruturas e o assento através de 4 parafusos sextavados.

Medidas:
Altura média do assento para o chão: 450 mm
Altura total:  870 mm
Largura do assento: 470 mm
Profundidade do assento:  430 mm
Altura do encosto: 400 mm
Largura do encosto:  430 mm
Cores:
Tecido: Azul, Verde ou Vermelho
Estrutura tubular: Preta

Cadeiras
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PATRIMÔNIO 086-003757
MATERIAL:8109

Cadeira tipo digitador com braço 
Especificações técnicas: composição do assento e encosto: confeccionados 
em madeira compensada multilaminada de espessura mínima de 15 mm; 
estofamento em espuma injetada 50 mm, acabamento em tecido 100% po-
liéster de trama miúda 0,2 x 0,2 mm, na cor azul, com perfil de PVC preto 
nas bordas; assento com curvatura frontal, revestido com espuma injetada 
mínima de 50 mm, com chanfros laterais interligados através de lâmina de 
aço fixa mínima de 60 mm de largura e 5,5 mm de espessura; encosto sem 
articulação fixa; borda de proteção em PVC macho/fêmea 18 mm de espes-
sura na cor preta; contraencosto no mesmo tecido e cor do encosto. Braços 
em pólioretano anatômico com formato triangular com alma de aço.
Estrutura: fixa, base tubular 7/8”, paredes mínimas de 1,5 mm, com dois 
pés em formato de trapézio, unidos por duas hastes metálicas na mesma 
espessura, com sapatas de apoio resistente. Sistema de fixação entre as 
estruturas e o assento através de 4 parafusos sextavados.

Medidas:
Altura média do assento para o chão: 450 mm
Altura total:  870 mm
Largura do assento: 470 mm
Profundidade do assento:  430 mm
Altura do encosto: 400 mm
Largura do encosto:  430 mm
Largura entre os braços: 640 mm
Cores:
Tecido: Azul, Verde ou Vermelho
Estrutura tubular: Preta

Cadeiras
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Poltrona de auditório, com braço e prancheta escamoteável

Especificações técnicas: estrutura: poltrona fixa com base tubular de 1”, pa-
rede mínima de 1,5 mm com dois pés em forma de trapézio unidos por 2 
hastes metálicas de mesma espessura tubular, com sapatas de apoio resis-
tente. Todo o conjunto unido pelo sistema de solda MIG, com tratamento de 
proteção contra ferrugem e pintura a pó, na cor preta. Sistema de fixação 
entre a estrutura e o assento através de 4 parafusos sextavados ¼” x 1.1/2”. 
Encosto e assento: em formato de concha única, confeccionados em ma-
deira compensada multilaminada de no mínimo 15 mm de espessura, com 
molduras internas interligadas por percintas metálicas de forma a aumentar 
a resistência e durabilidade do conjunto, moldada anatomicamente, revesti-
da com espuma injetada de espessura mínima de 60 mm, e acabamento em 
tecido 100% poliéster de trama miúda 0,2mm x 0.2mm nas cores vermelha, 
verde e azul marinho. Encosto com contracapa injetada em poliestireno na 
cor preta. 
Braços e prancheta: braços em poliuretano com alma de aço, sendo que, o 
direito para os destros e esquerdo para os canhotos, possuindo perfil de aço 
em formato de “U” acoplado no braço e deverá fixar lateralmente a pranche-
ta através de chapa metálica dobrável com 6 parafusos alto-atarrachantes 
e buchas metálicas, permitindo o manuseio escamoteável da prancheta. A 
prancheta deverá ser confeccionada em madeira compensada multilamina-
da com revestimento superior e inferior em laminado melamínico de alta 
pressão na cor bege brilhante. Bordas da prancheta revestida de PVC 
macho/fêmea na cor preta. Deverá possuir gradil portalivros em aço com 
medidas mínimas de 1.1/4” e 3/16”.

PATRIMÔNIO 086-005592
MATERIAL:22667

Cadeiras
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PATRIMÔNIO 086-005592
MATERIAL:22667

Medidas:
Altura do assento para o chão:  400 mm
Altura total:  900 mm
Largura total: 620 mm
Largura do assento:  480 mm
Profundidade do assento:  435 mm
Altura do encosto:  510 mm
Largura do encosto:  480 mm
Altura da prancheta ao chão:  800 mm
Distância entre os braços:  580 mm
Distância entre o braço e prancheta:  430 mm
Largura da prancheta:  250 mm
Profundidade da prancheta:  350 mm
Distância entre os braços:    620 mm
Cores:
Tecido: Azul, Verde ou Vermelho
Estrutura tubular: Preta
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Cadeiras  PATRIMÔNIO 086-008918
MATERIAL:15628

Cadeira giratória com braço

Especificações técnicas: composição do acento e encosto: confeccionados 
em compensado multilaminado de espessura mínima de 15 mm, moldado 
anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50 mm, acento 
ligado ao encosto através de lâmina de aço que mantenha a resistência e a 
durabilidade do conjunto, encosto sem articulação (fixo). Revestimento em 
tecido 100% poliéster de trama miúda 0,2 x 0,2 mm, na cor azul. Contraencosto 
no mesmo tecido e cor do encosto.
Regulagem de altura e afastamento do encosto, braços em poliuretano na 
cor preta, com regulagem de altura sem acionamento por gatilho, com 6 
estágios de regulagem horizontal de altura, base a gás com curso de 125 
mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, 
reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em poliuretano 
(para piso frio) na cor preta, capa telescópica preta, rolamento amortecido 
de impacto. 

Medidas:
Altura do assento para o chão:   470 mm (máxima), 360 mm (mínima)
Altura total:   910 mm (máxima), 800 mm (mínima)
Largura do assento:   490 mm
Profundidade do assento:   430 mm
Altura do encosto:   370 mm
Largura do encosto:   430 mm
Altura do braço com relação ao assento: 300 mm (máxima), 230 mm (mínima)
Largura entre os braços:   600 mm
Cores:
Tecido: Azul
Estrutura: Preta
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Cadeira para bancada alta com braço

Especificações técnicas: cadeira caixa giratória, com braço, anatômica; 
Encosto e assento: espuma injetada 55 mm, acabamento em tecido com 
perfil de PVC nas bordas; revestimento em tecido na cor preta.
Estrutura: aço pintado em epóxi preto, com aro para apoio dos pés, base fixa 
com 5 pés com rodízio, comprimento a gás, com revestimento em polipropi-
leno e suporte para os pés.

Medidas:
Altura do assento para o chão:  700 mm (máxima), 530 mm (mínima)
Altura total:    910 mm (máxima), 800 mm (mínima)
Largura do assento:  430 mm
Profundidade do assento:  400 mm
Altura do encosto:  280 mm
Largura do encosto:  360 mm
Altura do braço:  300 mm (máxima), 230 mm (mínima)
Largura entre os braços:  620 mm
Altura do apoio dos pés  e o chão  160 mm
Cores:
Tecido: Preta
Estrutura: Preta

 PATRIMÔNIO 086-011651
MATERIAL:8109

Cadeiras
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 PATRIMÔNIO 086-00737
MATERIAL:8109

Cadeira giratória sem braço

Especificações técnicas: cadeira caixa giratória, sem braço, anatômica; 
Encosto e assento: espuma injetada 55mm, acabamento em tecido com per-
fil de PVC nas bordas; revestimento em tecido que permita transpiração na 
cor preta. 
Estrutura: aço pintado em epóxi preto, com aro para apoio dos pés, base fixa 
com 5 pés com rodízio, comprimento a gás.

Medidas:
Altura do assento para o chão:       600 mm (máxima), 450 mm (mínima)
Altura total: 1050 mm (máxima), 900 mm (mínima)
Largura do assento:    470 mm
Profundidade do assento:    460 mm
Altura do encosto:    400 mm
Largura do encosto:    430 mm
Cores:
Tecido: Preta
Estrutura: Preta

Cadeiras
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Cadeira para bancada alta sem braço

Especificações técnicas: assento e encosto internamente e madeira lamina-
da, espuma de poliuretano injetado (40 mm no encosto e 50 mm no assen-
to), revestido em couríssimo 1 mm de espessura cor preta. Mecanismo de 
regulagem de altura e inclinação do encosto por alavanca, e regulagem de 
altura no assento  a gás (650 a 750 mm), aro de apoio para pés regulável, 5 
patas em aço com capa de proteção e sapatas com altura de 50 mm

Medidas:
Altura do assento para o chão:    650 mm (máxima), 520 mm (mínima)
Altura total: 1013 mm (máxima), 1000 mm (mínima)
Altura do encosto:  370 mm
Largura do encosto:  440 mm
Largura do assento:  470 mm
Profundidade do assento:  415 mm
Cores:
Tecido: Preta
Estrutura: Preta

CadeirasPATRIMÔNIO 086-011667
MATERIAL:8109
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Carteira universitária 

Estrutura: tubo de aço em tubo 20 x 20 mm, 1010/1020, chapa 16, com gradil 
para livros em aço redondo de ¼” e 3/16”. Os tubos devem ser soldados pelo 
sistema de solda MIG. Possui tratamento antiferrugem, através de banho 
desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante, recebendo pintura a 
pó (epóxi) na cor prata brilhante aplicada pelo processo de deposição ele-
trostática com secagem em estufa a 180º; espessura da película: 25 a 40 
microns. Ponteiras de acabamento nos pés de polipropileno. 
Acento e encosto confeccionados em multilaminado, moldados anatomica-
mente, acento com curvatura frontal e revestido na face superior do acento 
e na face anterior e posterior do encosto em laminado melanímico de alta 
pressão bege brilhante e face inferior do acento revestido com folha de ma-
deira imbuia, com aplicação de seladora e verniz. Deverão ser fixados à 
estrutura através de 8 rebites de alumínio pop.
Apoio do braço confeccionado em madeira compensada multilaminada, com 
os 5 cantos arredondados. Revestimento superior em laminado melamínico 
de alta pressão bege brilhante e revestimento inferior com folha de madeira 
embuia com aplicação de seladora e verniz. Fixado à estrutura da cadeira 
através de 7 parafusos autoatarraxantes. 

Cadeiras  PATRIMÔNIO 086-04047
MATERIAL:12114
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Medidas:
Altura do assento para o chão:  450 mm
Altura total:  770 mm
Largura do assento:  380 mm
Profundidade do assento:  380 mm
Altura do encosto:  240 mm
Largura do encosto:  390 mm
Espessura do assento e do encosto:    10 mm
Altura da prancheta ao chão:  760 mm
Distância entre o encosto e a prancheta:  440 mm
Largura da prancheta:  530 mm
Profundidade da prancheta:  370 mm
Espessura da prancheta:   20 mm
Cores:
Revestimento: Bege Brilhante
Estrutura: Cinza
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Carrinho para transporte de livros

Especificações técnicas: composição totalmente em chapa, perfil de aço tra-
tado e pintura eletrostática na cor casca de ovo ou cinza. Formato: retangu-
lar, com duas prateleiras inclinadas no plano inferior. Rodas: 4 rodízios de 
3” em borracha.

Medidas: 
Largura:     720 mm
Profundidade:     500 mm 
Altura:   1020 mm
Distância entre prateleiras:     310 mm
Cor: Casca de Ovo ou Cinza

PATRIMÔNIO 086-007468
MATERIAL: 165131

Carrinho
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Estante de aço

Especificações técnicas: estante de aço com 8 prateleiras, formando 7 vãos 
removíveis e ajustáveis, confeccionados em chapa de aço 22, com reforço 
longitudinal tipo ômega, soldado na parte inferior da bandeja, colunas em 
perfil “L” de 30 mm x 30 mm confeccionado em chapa 14, dotada de trava-
mento em forma de “X”, sendo um par no fundo e dois pares em cada lateral, 
confeccionado em chapa 16. Fixação das prateleiras e do “X” por meio de 
parafusos (1/4 x 1/2) e porcas de ¼, ambos zincados e sextavados. Su-
perfície com tratamento antiferruginoso e tratamento anticorrosivo, pintura 
eletrostática em epóxi pó na cor cinza.

Medidas: 
Altura:   2430 mm 
Largura:     920 mm 
Profundidade:     400 mm
Cor: Cinza Cobalto

PATRIMÔNIO 086-006794
MATERIAL: 9385

Estantes
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 PATRIMÔNIO 086-009232
MATERIAL:33685

Estante tipo biblioteca

Especificações técnicas: estantes desmontáveis em aço, do tipo biblioteca, 
dupla face, com 6 prateleiras reguláveis e uma bandeja fixa de cada lado. 
Chapa de aço 20, com pintura eletrostática a pó com tratamento antiferruginoso, 
a secagem em estufa a 300º C na cor cinza.

Medidas:
Altura:   2300 mm 
Largura:      970 mm
Profundidade:      600 mm
Cor: Cinza Cobalto

Estantes
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PATRIMÔNIO 086-008820
MATERIAL:9890

Gaveteiro volante

Especificações técnicas: gaveteiro volante, tampo em madeira laminada 
post forming de 25 mm de espessura, puxador em aço 150 mm e quatro ga-
vetas em aço e sistema de trava com chave. Corpo do gaveteiro em madeira 
laminada post forming de no mínimo 18 mm de espessura da mesma cor 
do tampo. Bordas do tampo arredondadas a 180º em perfil de PVC. Rodízio 
duplo com corpo em nylon. 

Medidas:
Largura:  400 mm 
Profundidade: 520 mm 
Altura:  675 mm 
Cor: Bege

Gaveteiro
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PATRIMÔNIO 086-006482
MATERIAL:7935

Mesa executiva composta em 4 peças

Especificações técnicas da 1ª peça: mesa reta em madeira aglomerada de 
25 mm de espessura na cor bege, com bordas reengrossadas de 40 mm de 
espessura na cor bege com acabamento em post forming, tampo sobreposto 
à estrutura, pés da mesa com calhas de aço removíveis para passagem de 
fiação, com pintura epóxi na cor preta. Saia da mesa em baixa pressão de 
18 mm de espessura.
 
2ª peça: mesa reta em madeira aglomerada de 25 mm de espessura na cor 
bege, com bordas reengrossadas de 40 mm de espessura na cor bege com 
acabamento em post forming, tampo sobreposto à estrutura, pés da mesa 
com calhas de aço removíveis para passagem de fiação, com pintura epóxi 
na cor preta. Saia da mesa em baixa pressão de 18 mm de espessura. 

3ª peça: conexão em forma de leque, melamínico com 40 mm de espessura 
na cor bege, conectada aos tampos através de 3 chapas de aço com para-
fusos e buchas metálicas, com acabamento das bordas arredondadas em 
perfil de PVC a 180º na cor bege.

4ª peça: tampo gota melamínico de 1200 mm de diâmetro e 40 mm de es-
pessura na cor bege, apoiado em pé em disco com 20 cm de raio interliga-
dos por tubo de aço de 10,5 cm de diâmetro, com bordas arredondadas em 
perfil de PVC a 180º na cor bege.

Mesas
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PATRIMÔNIO 086-006482
BEM:7935

Medidas 
1ª Peça
Largura:   1400 mm 
Profundidade:     670 mm
Altura:     740 mm

2ª Peça
Largura:   1000 mm 
Profundidade:     670 mm
Altura:     740 mm

4ª Peça
Diâmetro:   1200 mm
Cores:
Tampa: Bege
Estrutura: Preta

Obs.: Incorpora por partes.
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PATRIMÔNIO 086-009493
MATERIAL: 7935

Estação de Trabalho

Especificações técnicas: com painel frontal a 35 cm do solo e calha para 
distribuição de cabos embutida, com tampa removível. Acabamento das 
partes metálicas com pintura em epóxi Pó, com tratamento de fosfatizante 
antiferruginoso. Teclado retrátil  comportando o mouse, laterais e tampo 
inteiriço com formato “L” confeccionados em madeira com laminado mela-
mínico de 25 mm, na cor bege com estrutura metálica preta.

Medidas:
Largura:  1400 mm x 1400 mm 
Profundidade:    600 mm 
Altura:    740 mm
Cores:
Tampa: Bege
Estrutura: Preta 
Com opções de Medidas 1200 mm x 1200 mm
 1600 mm x 1600 mm

Mesas
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Mesa redonda

Especificações técnicas: tampo inteiriço confeccionado em aglomerado de 
madeira, revestido com laminado melamínico com 25 mm na cor bege, com 
as bordas em PVC arredondadas a 180º na cor bege. 4 hastes de sustentação 
do tampo com bases interligadas através de tubo de 10 mm de diâmetro 
interligados pelo sistema de solda MIG, com 4 pés. Acabamento das partes 
metálicas com pintura epóxi pó na cor preta, com tratamento de fosfatização 
antiferruginoso na cor preta, com sapatas niveladoras de piso e capas 
terminais de acabamento fixadas por hastes. 

Medidas: 
Diâmetro:   1260 mm 
Altura:     700 mm
Cores:
Tampa: Bege
Estrutura: Preta

PATRIMÔNIO 086-006291
MATERIAL: 7935

Mesas
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 PATRIMÔNIO 086-006307
MATERIAL: 7935

Mesa reta para reunião

Especificações técnicas: mesa para reunião retangular, em madeira 
aglomerada, tampo com 25 mm de espessura e revestimento em melamínico 
na cor bege, com bordas em PVC a 180º na cor bege, estrutura em aço 
tubular oblongolar de 50mm x 30mm, com pintura epóxi na cor preta, com 
passagem para fiação e sapatas niveladoras.
 
Medidas: 
Comprimento:   2500 mm
Largura:   1200 mm 
Altura:     740 mm
Cores:
Tampa: Bege
Estrutura: Preta

Mesas
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Mesa sem gavetas para escritório

Especificações técnicas: mesa para escritório em madeira aglomerado de 
baixa pressão, com tampo de 25 mm de espessura, com revestimento 
laminado melaminico, na cor cinza nas duas faces. Painel frontal de ma-
deira aglomerada na cor cinza nas duas faces com 20 mm de espessura, 
a 35 cm do solo e instalada a 11 cm da parte frontal da mesa. Estrutura em 
aço com calha para passagem de fiação, com tratamento de fosfatização e 
pintura epóxi na cor preta. Bordas do tampo arredondadas a 180º em perfil 
de PVC com 25 mm de espessura na cor cinza.
Base de aço com niveladores para ajuste de irregularidades do piso.

Medidas:
Largura:   1200 mm 
Profundidade:        680 mm 
Altura:          740 mm 
Cores: 
Tampa: Cinza 
Estrutura: Preta

PATRIMÔNIO 086-009497
MATERIAL: 7935

Mesas
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 PATRIMÔNIO 086-009775
MATERIAL: 81248

Mesa baú

Especificações técnicas: mesa com baú para computador tipo escriva-
ninha, em madeira (compensado laminado, com 30 mm de espessura), 
revestido em laminado decorativo, seguindo mesas já existentes e medindo 
1350mm x 650mm x 750mm. Com baú medindo 550mm x 700mm, com 
chave tetra e dobradiças especiais anti-furto.

Medidas da mesa:
Largura:   1350 mm
Profundidade:     650 mm
Altura:     750 mm
Cor: bege

Medidas do baú:
Altura:     700 mm
Largura:     550 mm
Profundidade:     550 mm
Cores: Bege

Mesas
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Mesa auxiliar

Especificações técnicas: tampo de madeira com espessura de 25 mm, 
revestidos em laminado melaminico com a mesma cor nas duas faces, com 
bordas de PVC na mesma cor do tampo, arredondadas a 180º, painel frontal 
com 20 mm  de espessura, com 35 cm do solo. Estrutura em aço com pintura 
epóxi na cor preta, base de aço com niveladores para ajuste de irregulari-
dade do piso.

Medidas:
Largura:  600 mm 
Profundidade:  600 mm 
Altura:  740 mm
Cores:
Tampa: Bege
Estrutura: Preta

PATRIMÔNIO 086-006168
MATERIAL:7935

Mesas
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Mesa para escritório com gaveta

Especificações técnicas: mesa para escritório, em madeira aglomerado de 
baixa pressão, com tampo de 25 mm de espessura, com revestimento em 
laminado melamínico na cor cinza nas duas faces, contendo duas gavetas 
fixas à mesa do lado direito, em aço com frente e laterais em madeira revista 
em laminado melaminico na cor cinza. Estrutura com calha para passagem 
de fiação, com tratamento de fosfatização e pintura epóxi na por preta. Bordas 
do tampo arredondadas a 180º em perfil de PVC com 25 mm de espessura na 
cor cinza. 

Medidas: 
Largura:   1200 mm 
Profundidade:     680 mm 
Altura:     740 mm
Altura da gaveta:    500 mm
Largura da gaveta:    400 mm
Cores: 
Tampa: Cinza 
Estrutura: Preta

Mesas  PATRIMÔNIO: 086-006152 
MATERIAL:7935 



Sugestões para aprimoramento deste informativo devem ser enviadas 
para <atad-each@usp.br> .




