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POLTRONA EM COURO NA COR PRETA ESPALDAR MÉDIO 

 

 

MODELO: 92F1 

 

 

ENCOSTO: Encosto fabricado em polipropileno injetado estrutural de grande resistência 

mecânica, conformado anatomicamente Curvatura anatômica no encosto deforma à permitir a 

acomodação das regiões dorsal e lombar. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível 

de alta resistência isenta de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 40 mm de espessura 

média. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado rígido na cor preta 

com 3 mm de espessura. Regulagem de altura do encosto em 11 posições. 

ASSENTO: Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente 

aquente com 10,5 mm de espessura média. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano 

flexível de alta resistência isenta de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 40 mm de 

espessura média. Contracapa do com 3 mm de espessura injetada em polipropileno copolímero 

texturizado na cor preta. Plataforma de regulagem de profundidade do assento com corpo injetado 

em poliamida reforçada, regulagem de profundidade fabricada em chapa aço com 4,00 mm de 

espessura com 5 estágios de regulagem com 40 mm de curso montado através de encaixe na 

estrutura da plataforma de regulagem. Suporte de reforço e fixação do braço fabricado em chapa de 

aço com 6,00 mm de espessura. Mecanismo com plataforma de regulagem de profundidade do 

assento tipo trasla amplitude/deslocamento de 5 cm. 

REVESTIMENTO: Couro ecológico espessura 0,90 mm. Capa do revestimento do assento e 

encosto com costura lateral dupla em todo perímetro. 

BRAÇOS: A Parte superior do apóia-braço injetado em termoplástico texturizado ou TPU com 

dimensões de 260 mm de comprimento e 90 mm de largura (sem botões ou manípulos). Corpo do 

apoia-braço fabricado em polipropileno. Estrutura metálica do apóia braço fabricada em tubo de aço 

estampado, com a extremidade soldada uma chapa de aço SAE 1010/1020estampada com largura 

60mm e espessura de8mm, com regulagem de abertura lateral. Sob o assento é fixada uma chapa de 

aço estampada adaptadora para fixação do apoia-braço. Apoia-braço 2D, ou seja, possui regulagem 

de altura em 9 estágios com curso de 80 mm e regulagem de distância interna dos apóia 
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braços(abertura) realizada através de manípulo ergonômico fabricado em polipropileno com um 

ajuste milimétrico de 50mm por apoia-braço. Os componentes internos de regulagem em resina de 

engenharia. 

MECANISMO: com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão, placa de fixação do 

mecanismo ao assento fabricada em chapa de aço estampada. Chapa de fixação do encosto 

estampada. Mecanismo com comandos fáceis que permitem que as regulagens sejam acessadas sem 

a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Com alavanca sob o assento independente para 

regulagem de altura e outra a alavanca para desbloquear o movimento de inclinação sincronizado 

entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato 

com a região lombar do usuário no movimento de reclinação, pois o deslocamento do encosto e 

assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas as alavancas fabricadas em resina de 

engenharia. A regulagem de inclinação do encosto com 4 pontos deparada. Dotado de sistema de 

livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinação realizada através de um 

manípulo localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário 

e sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. O 

manípulo de regulagem para mais ou menos tensão. Acabamento em pintura eletrostática realizado 

por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com 

propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Sistema de 

acoplamento da coluna central através de cone morse, facilitando a montagem e casos eventuais de 

manutenção. 

COLUNA: Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço 

redondo com50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento axial de giro com 

esferas tratadas termicamente, arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro 

injetada em poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com 

mola a gás DIN 4550 Classe 4com curso mínimo de 90mm. Possui sistema de montagem a base e 

no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna à gás. 

Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, para proteger a 

coluna. 

BASE: Base giratória com aranha de 5 hastes fabricada m aço com capa de polipropileno de 

acabamento. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado redondo com 10 mm de diâmetro 

soldado na extremidade da haste, evitando que se soltem, injetada em polipropileno copolímero na 

cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5rodízios 

de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon om capa, esfera metálica inserida na estrutura, 

banda de rolagem em poliuretano. 

DIMENSÕES:  

Altura do encosto: 490mm 

Largura do encosto: 474mm  

Profundidade do assento: 472mm  

Largura do assento: 490mm 
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