
Corporativo
Mesas Angulares e Retas - Mesas com estrutura metálica e acabamento pintura branco;

Obs.: Em todos os modelos de mesas dispostas em nossa biblioteca, as 

mesas trazem consigo calha para fiação e suporte cpu do mesmo 

material da estrutura dos pés, caso não seja desejado a compra, basta 

remover o agregado.

Também trazem ao ambiente do projeto caixa para tomadas embutida, 

esta, pela posição de inserção gera automaticamente usinagem que 

define a posição exata de sua instalação, caso movimentada deverá ser 

verificado o contato na altura em relação ao tampo para não parar de 

gerar a usinagem necessária.

Tampos para venda avulsa:

Tampos para todos os modelos de mesas, disponíveis no grupo 

componentes. 

Obs.: Tampos a venda avulsa, modelos angulares não são editáveis.
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Módulos:

Armários - Editável e Armários Pasta AZ - com 

chave opcional;

Aéreos - Portas de Giro, Deslizantes;

Balcões - Suspensos e com Rodapé; 

Portas de Giro e Deslizante - Portas de giro com 

chave opcional;

Gaveteiros - Suspensos e com Rodízios - com 

chaves, insere o modelo com barra lateral com 

travamento de todas as gavetas ou também em 

agregados fechadura para 1 gaveta superior 

opcional.



Gaveteiros - Com Rodapé; Estes com várias opções de quantidades de gavetas, na proposta gaveteiros com 

estrutura gaveta chapa, insere o modelo barra lateral com travamento de todas as gavetas (este modelo de 

fechadura entrará somente em gavetas com frentes chapa, com corrediça telescópica) ou também em 

agregados fechadura para 1 gaveta superior opcional (esta fechadura somente em frentes chapa);

E com aramado pasta suspensa, todos com chaves na primeira gaveta opcional;

Obs.: Todas as chaves agregadas nessa modulação geram furação e usinagem conforme necessidade, mas estas 

informações são geradas se as portas e gavetas estiverem na posição de inserção e fechadas, para o contato 

correto com a ferragem que gera furação. Caso essas fechaduras forem movimentadas a fábrica não se 

responsabilizará pela furação.

Balcões para CPU - Suspenso, com rodapé e com rodízios;
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