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Somos fabricantes de mobiliário corporativo e escolar, nossa missão é criar espaços que 

inspirem o trabalho e o estudo das pessoas. Possuímos escritórios em várias capitais e 

também representantes regionais, mas procuramos conhecer a fundo cada cliente, ofere-

cendo soluções personalizadas de produtos e serviços.

Nossa unidade fabril está equipada com os mais modernos equipamentos e possui área 

construída superior a 15.000 m2. A Tecno2000 adquiriu terreno industrial de 160.000 m2 

onde constrói uma nova unidade com recursos próprios.

“ N Ó S  S O M O S  A Q U I L O  Q U E  F A Z E M O S  R E P E T I D A M E N T E .

E X C E L Ê N C I A ,  E N T Ã O ,  N Ã O  É  U M  M O D O  D E  A G I R ,  M A S  U M  H Á B I T O ”
–  A R I S T Ó T E L E S

CERTIFICAÇÕES

CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE 
DA ABNT
A Tecno2000 conquistou essa certificação a partir da implantação de 

um sistema de gestão da qualidade e de controle de processos, audi-

tado periodicamente pela ABNT.

Considerada a principal credencial técnica que uma empresa pode 

ter, essa certificação é a garantia de produtos e serviços de qualidade 

com um processo de validação contínuo, tanto nas etapas de produ-

ção quanto nos insumos e produtos.

CERTIFICADO DA NR-17
(NORMA REGULAMENTADORA – 17)

A certificação da NR-17 do Ministério do Trabalho confere segurança 

ergonômica aos produtos da Tecno2000, garantindo ao usuário con-

forto físico e mental e desempenho na execução das tarefas.

Atender à NR-17 é demonstrar respeito e cuidado em garantir que a quali-

dade e a tradição da Tecno2000 cheguem ao usuário final com ergonomia.
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FSC
Essa é a certeza de que por trás do belo e durável mobiliário da Tecno2000 está o uso 

de madeira de reflorestamento e o cuidado com os resíduos industriais de uma pro-

dução totalmente sustentável.

O FSC é uma certificação dada a empresas reconhecidas internacionalmente por 

sua responsabilidade com o meio ambiente.

É a preocupação com todos os detalhes para que cada peça desenvolvida harmonize 

não só com seu destino final, mas com todo o meio ambiente, em todas as etapas de 

sua produção.

SELO AMBIENTAL ABNT
Detentora do Selo Ambiental ABNT, a Tecno2000 integra a consciência ambiental à 

gestão administrativa e à produção de todas as linhas desenvolvidas.

Isso é reflexo de uma baixa emissão de poluentes na atmosfera, da extração respon-

sável de matéria prima e do uso consciente de energia em todas as etapas industriais.

Esse selo é o reconhecimento nacional de um trabalho sério e engajado por um 

futuro melhor.

ISO 14001
Certificada pela ISO 14001 a Tecno2000 apresenta em seu planejamento uma po-

lítica de cuidados com o meio ambiente a partir de uma atenciosa verificação de 

todas as etapas de produção do mobiliário.

Isso demonstra a preocupação em proteger o meio ambiente dos impactos con-

seqüentes de processos industriais, garantindo que todos os colaboradores sejam 

conscientes e façam sua parte.

SUSTENTABILIDADE
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MOBILIÁRIO
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BREMEN

ITEM 1 – Armário Baixo Fechado   

Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de  espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é  encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura   
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de   2,5mm, seguindo normas ABNT.   Portas: Con-
feccionadas em chapas de MDF 18 mm de   espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é   encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura   produzida 
em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de   2,5mm, seguindo normas ABNT, com 02 dobradiças (cada   
porta) com abertura de 270º. Na porta direita está alocada a   fechadura travamento simultânea Cremona.   Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo alça.   Prateleira: 
Confeccionada em chapas de madeira MDF BP   18 revestida em ambas as partes em laminado melaminico   na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm,   sus-
tentada por pinos em aço.   São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de   espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com   adesivo Hot Melt, suas arestas re-
cebem acabamento com   raio ergonômico de 1mm.   Corpo: em MDF 18 mm espessura, acabamento em ambas   as faces em laminado melaminico na cor preta,   encabe-
çados através de fita de bordo 1 mm de espessura   produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico 
de 1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos,   cavilhas pinus, parafuso haste minifix em aço.   Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de   espessura 
cor marfim em ambas as faces em laminado   melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado através de   fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em   Poliestireno, 
aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas   recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm,   seguindo normas ABNT   Requadro metálico: Produzidos com tubo 
de aço SAE   1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo   processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor   preta, sapatas niveladoras de altura.   Medi-
das:800 x 480 x 740 mm      

Como a maravilhosa Bremen e o eterno conto Os Músicos de Bremen, essa linha tem como princípio a liberdade. São 

vários agrupamentos de mobiliário corporativo, para fins específicos, como Bremen Presidência, Bremen Diretoria, 

Bremen Armazenamento, Bremen Multiuso, etc. Dimensões, design, acabamentos e configurações abrangem todas 

as opções atualmente empregadas pelo mercado. É um móvel versátil e inovador.

CB2400
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BREMEN

ITEM 2 – Armário alto fechado   

Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de   espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é   encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura   
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de   2,5mm, seguindo normas ABNT.   Portas: Con-
feccionadas em chapas de MDF 18 mm de   espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é   encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura   produzida 
em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de   2,5mm, seguindo normas ABNT, com 03 dobradiças (cada   
porta) com abertura de 270º. Na porta direita está alocada a   fechadura travamento simultâneo cremona.   Puxadores: Confeccionados em alumínio tipo alça.   Pratelei-
ra: Confeccionada em chapas de madeira MDF BP   18 revestida em ambas as partes em laminado melaminico   na cor preta. Regulagem de altura de cinco em cinco cm,   
sustentada por pinos em aço.   São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de   espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com   adesivo Hot Melt, suas arestas 
recebem acabamento com   raio ergonômico de 1mm.   Corpo: em MDF 18 mm espessura revestidos em ambas as   faces em laminado melaminico marfim,   encabeçadas 
através de fita de bordo 1 mm de espessura   produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de   
1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos,   cavilhas pinus, parafuso haste minifix em aço.   Fundo: Confeccionado em chapas de MDF 15 mm de   espessura cor 
marfim em ambas as faces revestido em laminado melaminico na cor preta. O tampo é encabeçado   através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em   Poliesti-
reno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas   recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm,   seguindo normas ABNT.   Requadro metálico: Produzidos com 
tubo de aço SAE   1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo   processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor   preta, sapatas niveladoras de altura.   
Medidas: 1600x 800 x 480      

Como a maravilhosa Bremen e o eterno conto Os Músicos de Bremen, essa linha tem como princípio a liberdade. São 

vários agrupamentos de mobiliário corporativo, para fins específicos, como Bremen Presidência, Bremen Diretoria, 

Bremen Armazenamento, Bremen Multiuso, etc. Dimensões, design, acabamentos e configurações abrangem todas 

as opções atualmente empregadas pelo mercado. É um móvel versátil e inovador.

CB2400
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BREMEN

ITEM 3 – Mesa de reunião redonda   

Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de   espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é   encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura   
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de   2,5mm, seguindo normas ABNT.   Estrutura: Tubo 
central confeccionado em aço com 60 mm   de diâmetro, parte superior em chapas de aço medindo 20 x   30 mm para fixação ao tampo, tendo em sua parte inferior   05 
hastes dotada de sapata niveladora com parafuso de aço   ¼ acabamento polipropileno injetada. Medindo: 1200   diâmetros x 740 mm altura.     

Como a maravilhosa Bremen e o eterno conto Os Músicos de Bremen, essa linha tem como princípio a liberdade. São 

vários agrupamentos de mobiliário corporativo, para fins específicos, como Bremen Presidência, Bremen Diretoria, 

Bremen Armazenamento, Bremen Multiuso, etc. Dimensões, design, acabamentos e configurações abrangem todas 

as opções atualmente empregadas pelo mercado. É um móvel versátil e inovador.

CB2300
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BREMEN

ITEM 4 – Mesa Angular   

Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de   espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é   encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura   
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de   2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo 
(laterais e   travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60   x 40 x 1,90 e fixados a laterais com parafusos cabeça chata   e ao tampo por parafusos 3,5 x 20 
recebe pintura epóxi na   cor preta. Passa cabos em PVC com 60mm diâmetro.   Painel Frontal: Confeccionado em chapas de MDF 18 mm   de espessura cor preta em ambas 
as faces, encabeçado   através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em   Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas   recebem acabamento com 
raio ergonômico de 2,5mm,   seguindo normas ABNT, encabeçadas através de fita de   bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno,   aplicadas com adesivo Hot 
Melt, suas arestas recebem   acabamento com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as   laterais com cavilhas juntamente com parafusos minifix.   Pé Central: Confeccionado 
com tubo de aço, dimensões 60   x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento   anticorrosivo (lavagem – decapagem – fosfatização) pintura   eletrostática, tinta epó-
xi texturizada, sapata regulável de   altura de nylon injetado parafuso ¼ , duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa.   Pés Laterais Direita/
Esquerda: Confeccionadas em   chapas de aço, sendo a base superior para fixação do   tampo 400 x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos   para fixação do tampo, 
soldadas a estrutura vertical   confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas   670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no vão   interno por chapa 
em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm, vão   interno recorte inferior e superior para passagem de fiação   entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida   em chapa 
de aço dobrada com 540 mm de comprimento x   60 mm de largura com espessura de 1,90repuxada em   diagonal, dispensa uso de ponteiras, pintura eletrostática,   tinta 
epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C   Medidas: 1400x1400x600x730mm.   

Como a maravilhosa Bremen e o eterno conto Os Músicos de Bremen, essa linha tem como princípio a liberdade. São 

vários agrupamentos de mobiliário corporativo, para fins específicos, como Bremen Presidência, Bremen Diretoria, 

Bremen Armazenamento, Bremen Multiuso, etc. Dimensões, design, acabamentos e configurações abrangem todas 

as opções atualmente empregadas pelo mercado. É um móvel versátil e inovador.

CB2050
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BREMEN

ITEM 5 – Gaveteiro volante 4 gavetas   

Tampo: Confeccionado em chapas de MDF 25 mm de   espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é   encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura   
produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de   2,5mm, seguindo normas ABNT.   Frentes Gave-
ta: Confeccionado em chapas de MDF 18 mm   de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é   encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura   produ-
zida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de   2,5mm, seguindo normas ABNT.   Puxadores: Confec-
cionados em alumínio tipo alça.   Gavetas: Internamente confeccionadas em chapas de MDF   15 mm de espessura em ambas as faces. O tampo é   encabeçado através de 
fita de bordo 1mm de espessura   produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   possui travamento total das gavetas, sendo a primeira   dotada de fechadura 
com duas chaves, principal e reserva   escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa   plástica.   Corpo: em MDF 18 mm espessura, acabamento em ambas   as 
faces em laminado melaminico na cor preta,   encabeçados através de fita de bordo 1 mm de espessura   produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt,   suas 
arestas recebem acabamento com raio ergonômico de   1mm. Montagem efetuada com acessório fornecidos,  cavilhas pinus, parafuso haste minifix em aço.   Requadro 
metálico: Produzidos com tubo de aço SAE  1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada, solda pelo   processo MIG, tratamento anticorrosivo com pintura na cor   preta, sapa-
tas niveladoras de altura. Medidas: 485 x 600x   740 mm.      

Como a maravilhosa Bremen e o eterno conto Os Músicos de Bremen, essa linha tem como princípio a liberdade. São 

vários agrupamentos de mobiliário corporativo, para fins específicos, como Bremen Presidência, Bremen Diretoria, 

Bremen Armazenamento, Bremen Multiuso, etc. Dimensões, design, acabamentos e configurações abrangem todas 

as opções atualmente empregadas pelo mercado. É um móvel versátil e inovador.

CB2175V
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CENTRAL NACIONAL DE VENDAS
SHIS QI 11/13, Bl. M, Salas 101 a 103

Lago Sul, Brasília (DF) CEP 71.625-620

Fone/Fax: (61) 3248-3956

E-mail: vendas@tecno2000.com.br

CENTRAL NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Rua Vereador Décio de Paula, 101

Formiga (MG) CEP 35.570-000

Fone/Fax: (37) 3329-1000

E-mail: assistencia@tecno2000.com.br

FÁBRICA
Rua Vereador Décio de Paula, 101

Formiga (MG) CEP 35.570-000

Fone/Fax: (37) 3329-1000

E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
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Somos fabricantes de mobiliário corporativo e escolar, nossa missão é criar espaços que 

inspirem o trabalho e o estudo das pessoas. Possuímos escritórios em várias capitais e 

também representantes regionais, mas procuramos conhecer a fundo cada cliente, ofere-

cendo soluções personalizadas de produtos e serviços.

Nossa unidade fabril está equipada com os mais modernos equipamentos e possui área 

construída superior a 25.000 m2. 

“ N Ó S  S O M O S  A Q U I L O  Q U E  F A Z E M O S  R E P E T I D A M E N T E .

E X C E L Ê N C I A ,  E N T Ã O ,  N Ã O  É  U M  M O D O  D E  A G I R ,  M A S  U M  H Á B I T O ”
–  A R I S T Ó T E L E S



FSC
Essa é a certeza de que por trás do belo e durável mobiliário da Tecno2000 está o uso 

de madeira de reflorestamento e o cuidado com os resíduos industriais de uma pro-

dução totalmente sustentável.

O FSC é uma certificação dada a empresas reconhecidas internacionalmente por 

sua responsabilidade com o meio ambiente.

É a preocupação com todos os detalhes para que cada peça desenvolvida harmonize 

não só com seu destino final, mas com todo o meio ambiente, em todas as etapas de 

sua produção.

SELO AMBIENTAL ABNT
Detentora do Selo Ambiental ABNT, a Tecno2000 integra a consciência ambiental à 

gestão administrativa e à produção de todas as linhas desenvolvidas.

Isso é reflexo de uma baixa emissão de poluentes na atmosfera, da extração respon-

sável de matéria prima e do uso consciente de energia em todas as etapas industriais.

Esse selo é o reconhecimento nacional de um trabalho sério e engajado por um 

futuro melhor.

ISO 14001
Certificada pela ISO 14001 a Tecno2000 apresenta em seu planejamento uma po-

lítica de cuidados com o meio ambiente a partir de uma atenciosa verificação de 

todas as etapas de produção do mobiliário.

Isso demonstra a preocupação em proteger o meio ambiente dos impactos con-

seqüentes de processos industriais, garantindo que todos os colaboradores sejam 

conscientes e façam sua parte.

SUSTENTABILIDADE
PE-261
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CADEIRAS



VERNIER
As ruas da grandiosa Vernier, na Suíça, inspiram o trabalho funcional e mo-

derno sem perder o toque clássico. Ao recostar-se, o usuário percebe como 

o capricho pode transformar o simples, proporcionando conforto e design 

diferenciado mesmo para os mais tradicionais ambientes.

1514



SION
Sob diversas condições de uso, os castelos no ho-

rizonte de Sion ainda mantêm suas belas estrutu-

ras intactas. Essa resistência inspirou uma linha 

de cadeiras e poltronas impecáveis. E seu planeja-

mento e durabilidade são mesmo de uma grande 

construção, com material de alta performance e 

garantia de postura e desempenho para o usuário.
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GALLEN

Inspirada na fria Gallen, a linha é desenvolvida especialmente para proporcionar uma agradável sensação 

térmica até nos climas mais tropicais, como o brasileiro. Seu revestimento em tela remete à produção 

têxtil na comunidade suíça, oferecendo circulação de ar perfeita no mais prolongado uso. Quem desfruta 

da linha Gallen não usufrui só de conforto, conta com tecnologia e desempenho europeu.
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ESSEN
Seus braços e bases possuem design inspirados 

na produção de aço em Essen. Perfeitos para 

ambientes diferenciados, encosto e assento 

remetem às minas de carvão do oeste alemão, 

com revestimento em couro natural e costuras 

especiais. Mais que traços especiais, a linha Essen 

proporciona luxo e conforto para o usuário.
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KASSEN
Os traços artísticos da cidade de Kassel, no norte ger-

mânico, inspiraram uma cadeira com mais do que so-

fisticação. A linha Kassen une ao seu design inovador, 

tecnologia para proporcionar ao usuário uma experi-

ência única todos os dias. Do confortável estofado, com 

espuma injetada, aos elegantes acabamentos, Kassen é 

uma obra de arte.
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GERA
Uma cidade pequena e intimista como 

Gera orientou a projeção de uma linha 

confortável e bem estruturada de poltro-

nas em tela de alta performance. Com o 

traço especial para ambientes diferencia-

dos, ela oferece uma perfeita acomoda-

ção ao usuário, mantendo um desempe-

nho acima da média mesmo no uso diáro.

3130



HANNOVER Seguindo os traços da agitada Hannover, a linha é perfeita 

para ambientes tradicionais, com o perfil trabalhador da me-

trópole alemã. Aliada do usuário no conforto para um trabalho 

eficiente, conta com design clássico, priorizando durabilidade 

no uso diário. Hannover é garantia de desempenho em empre-

sas dos mais variados portes.
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HOF
Prática e charmosa como Hof, na Ale-

manha, se adequa a variados ambientes, 

desde confortáveis salas de recepção 

a modernos restaurantes. Seu design 

possibilita mobilidade e empilhamento 

com a durabilidade do acabamento em 

madeira natural ou do revestimento. Hof 

não possui um único detalhe, mas a ver-

satilidade de todos.

CELLE
Alegres e descontraídas as casas geminadas da 

cidade de Celle na Alemanha inspiraram a criação 

dessa cadeira. Seu design e cores são perfeitos para 

criar ambientes modernos e cheios de vida.
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UNNA
O visual clássico e colorido de Unna, na Alemanha, guiou 

os traços de uma linha de cadeiras empilháveis perfei-

tas para o dia-a-dia. Com leveza no design, figura um 

excelente custo-benefício para uso diário. Unna é mobi-

lidade e organização com um toque inovador.
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CLEVES
Quem desfruta dessa cadeira se depara 

com a sensação de estar nos bosques 

alemães em Cleves. Seu design é traçado 

para perfeita adaptação ao usuário e para 

a possibilidade de empilhamento, facili-

tando a organização e seu armazenamen-

to. A modernidade de Cleves é diferencial 

do uso da composição do ambiente.
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LANDAU
Singular como a germânica Landau, a linha é aconchegante e 

luxuosa, dando origem a uma cadeira de alto padrão. Projeta-

da para cargos de presidência e diretoria, Landau é segura e 

resistente, garantindo um desempenho impecável nos mais 

diferenciados ambientes.
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WEIMAR
Weimar se inspira no horizonte clássico 

e colorido da cidade alemã para dar à sua 

funcionalidade um tom de design e ino-

vação. Em formas variadas, são próprias 

para o trabalho contínuo, oferecendo 

muito mais facilidade e uma organização 

compacta. Weimar é a eficiência do clás-

sico com o estilo do moderno.
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GOTA
Bonita e versátil a linha de cadeiras Gota 

traduz todo charme de uma das cidades 

mais belas da Europa.

SELM
O toque clássico da cidade de Selm deu 

origem a uma linha de cadeiras perfei-

tas para qualquer ambiente.
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JENA
A clássica cidade de Jena inspirou os traços dessa cadeira. A 

versatilidade de seu projeto permite sua utilização em qual-

quer ambiente.
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WALD
Inspirada nas paisagens marcantes de Wald seu 

desenhos possibilitam empilhamento e mobili-

dade tornando a escolha ideal para quem busca 

versatilidade. ZURIQUE
Forte e bela como a cidade de Zurique. Essa linha de 

cadeira foi desenvolvida para ser resistente sem per-

der seu charme, com uso predominante para pessoas 

de maior porte.
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BERNA 
Como a belíssima capital da 

Suíça essa linha de cadeiras 

é uma autêntica obra de 

arte. Tem um ditado que diz 

“Berna é tão linda que pa-

rece de mentira”... não tem 

como não se apaixonar. 
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AUDITÓRIO



COLOGNE
Concertos, peças teatrais, palestras e 

cultos religiosos. A pluralidade da cida-

de de Cologne reflete na versatilidade 

de um auditório preparado para abrigar 

uma grande diversidade de eventos. Com 

elegância e funcionalidade, sua gama de 

opcionais dá à linha a capacidade de se 

adequar aos mais variados projetos de 

maneira sempre singular.
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LUCERNA
Os monumentos em madeira da 

cidade de Lucerna, inspiraram uma 

cadeira com mais do que sofisti-

cação. A linha Lucerna une ao seu 

design tradicional, tecnologia para 

proporcionar ao usuário uma expe-

riência única. Do confortável esto-

fado aos elegantes acabamentos, 

Lucerna é uma inspiração.



GENEVA
O planejamento minucioso de Geneva é 

inspiração de um auditório pensado es-

pecialmente para ambientes escolares.

Sua projeção segue os moldes da melhor 

educação do mundo, priorizando a aco-

modação do estudante com uma resis-

tente e confortável estrutura. Geneva é o 

capricho detalhista para uma educação 

de excelência.
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MONIBLE
A linha MONIBLE de poltronas individuais permite a uti-

lização do espaço disponível de maneira racional com 

o máximo de aproveitamento e conforto. O assento e 

encosto são rebatíveis por mecanismo com mola de 

alta resistência. Possui como acessórios: iluminação 

de fileira, suporte para os pés, porta-copo, poltrona 

para obeso, prancheta embutida, braço móvel para 

cadeirantes e etc.
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mobiliário



bremeN
como a maravilhosa bremen e o eterno conto os músicos de 

bremen, essa linha tem como princípio a liberdade. São vários 

agrupamentos de mobiliário corporativo, para fins específicos, 

como bremen Presidência, bremen diretoria, bremen Arma-

zenamento, bremen multiuso, etc. dimensões, design, acaba-

mentos e configurações abrangem todas as opções atualmen-

te empregadas pelo mercado. é um móvel versátil e inovador.
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bremeN 
PreSidêNciA
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bremeN direToriA
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bremeN 
eSTAção de 
TrAbAlho
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8382



bremeN meSAS
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bremeN 
reuNião
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bremeN
ArmAzeNAmeNTo
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bremeN 
recePção
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bremeN
PlATAformA
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bremeN
mulTiuSo
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RECEPÇÃO



POLTRONAS
Uma linha de múltiplas opções de estilo. Com a acomodação 

do usuário em primeiro lugar, as poltronas Tecno2000 des-

filam uma gama de formas e cores, sugerindo inovação para 

qualquer ambiente.
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SOFANETES
Com traços finos, assentos e encostos largos, a linha 

de Sofanetes é capaz de compor salas e escritórios do 

clássico ao moderno com seu visual singular.
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SOFAS
O tradicional conforto para o usuário com a leveza do planeja-

mento atento aos detalhes: é isso o que apresenta a linha de 

sofás da Tecno2000.
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PROJETOS ESPECIAIS



PROJETOS 
ESPECIAIS
Desenvolvemos e executamos mobiliários sob medida visan-

do maximizar a funcionalidade de seu espaço com qualidade 

e ergonomia.
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ALGUNS CLIENTES





CENTRAL NACIONAL DE VENDAS
SHIS QI 11/13, Bl. M, Salas 101 a 103

Lago Sul, Brasília (DF) CEP 71.625-620

Fone/Fax: (61) 3248-3956

E-mail: vendas@tecno2000.com.br

CENTRAL NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Rua Vereador Décio de Paula, 101

Formiga (MG) CEP 35.570-000

Fone/Fax: (37) 3329-1000

E-mail: assistencia@tecno2000.com.br

FÁBRICA
Rua Vereador Décio de Paula, 101

Formiga (MG) CEP 35.570-000

Fone/Fax: (37) 3329-1000

E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
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