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Descrição técnica: 
 
Poltrona para Auditório 
ENCOSTO: Encosto com estrutura de sustentação fabricada em tubos de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e 
1,90 mm de espessura de parede, curvado à frio em curvadora CNC, e recalibrados em matriz. Possui curvatura anatômica no encosto 
de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. 
- Revestimento em Tela flexível 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm, previamente 
tracionadas na estrutura e fixada por grampos na parte inferior e posterior acabamento. 
ASSENTO: Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com no mínimo 13 mm de espessura. 
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. 
- Espuma do assento injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade 
controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 50 mm de espessura média.  
- Revestimento do assento em couro ecológico com no mínimo 1mm de espessura. 
- O revestimento do assento deverá ter costura dupla em todo perímetro das bordas laterais 
- Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, fixada por parafusos. 
- A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no 
flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. 
- Porta livros/objetos sob assento da poltrona, confeccionado em aço trefilado 10/20, fixada nos quatro pés da estrutura através de solda 
MIG, com pintura eletroestática na cor preta. 
BRAÇOS: Apóia-braços integrado a estrutura (peça (única) em aço com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado. 
PRANCHETA: Prancheta em MDF, cor a escolher, medindo 320 mm de largura e 310 mm de profundidade, 18 mm de espessura e 
bordas protegidas por fita de PVC, unidas na estrutura do da cadeira, por mecanismo de aço escamoteável sendo montada do lado 
direito ou esquerdo conforme necessidade. 
- Mecanismo escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura e chapa de aço estrutural com 8,00 mm de 
espessura. 
ESTRUTURA: Estrutura de sustentação em formato “Z” com suporte integrado do apoio de braço, fabricada em tubo de aço SAE 
1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio. 
- Travessa de suporte do assento fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de 
espessura da parede, curvada à frio. 
- Suporte de fixação do encosto fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,25 mm de espessura. 
- A união da travessa de suporte do assento e do suporte de fixação do encosto na estrutura da cadeira é feito por processo de 
soldagem do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. 
- Grade fabricada em barra de aço trefilado SAE 1020 redonda com 4,76 mm de diâmetro, sustentadas por bordas fabricadas em tubo 
de aço SAE 1010/1020 redondo com 15,87 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura  
ACABAMENTO: Os componentes metálicos cromados, possuem a superfície preparada através de decapagem química e polimento, 
recebendo um banho de cromo executado sobre base niquelada. Altura total da cadeira: 910 mm  
Largura total da cadeira: 650 mm  
Altura do Encosto: 475 mm  
Largura do Encosto: 440 mm  
Profundidade da superfície do Assento: 450 mm  
Largura do Assento: 465 mm  
Largura da prancheta: 320 mm 
Profundidade da prancheta: 310 mm 
Altura do Assento: 458 mm 
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Descrição técnica 
Poltrona para Auditório (obeso) 
ENCOSTO - Encosto com estrutura de sustentação fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e 
1,90 mm de espessura de parede, curvados à frio em curvadora CNC e recalibrados em matriz. Possui curvatura anatômica no encosto 
de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. 
- Revestimento em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200g/m² de gramatura, 
previamente tracionadas na estrutura e fixada por grampos na parte inferior da mesma, e posterior acabamento. 
ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado com 18 mm de espessura. 
- Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m³ com 60 mm 
de espessura média. 
- Revestimento do assento em couro ecológico cor a escolher. 
- Contra capa do assento em TNT fixado por grampos com acabamento zincado. 
- Acabamento das bordas com perfil de PVC fixado por grampos com acabamento zincado. 
- Apóia-braços integrado na estrutura de aço com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado fixado a estrutura por parafusos 
Phillips. 
- Porta livros/objetos sob assento da poltrona, confeccionado em aço trefilado 10/20, fixada nos quatro pés da estrutura através de solda 
MIG, com pintura eletroestática na cor preta. 
PRANCHETA - Prancheta em MDF cor a escolher medindo 330mm de largura e 340mm de profundidade, 18 mm de espessura e 
bordas protegidas por perfil de PVC, unida na estrutura da cadeira, por mecanismo de aço do tipo escamoteável sendo montada do lado 
direito ou esquerdo conforme necessidade. 
- Mecanismo escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura e chapa de aço estrutural com 8,00 mm de 
espessura.  
ESTRUTURA - Estrutura de sustentação em formato “Z” com suporte integrado do apoio de braço, fabricada em tubo de aço SAE 
1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina 
CNC. 
- Travessa de suporte do assento fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de 
espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. 
- Suporte de fixação do encosto fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,25 mm de espessura. 
- Suporte de fixação do mecanismo da prancheta fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura. 
- Grade fabricada em barra de aço trefilado SAE 1020 redonda com 4,76 mm de diâmetro, sustentadas por bordas fabricadas em tubo 
de aço SAE 1010/1020 redondo com 15,87 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura. 
- A união da travessa de suporte do assento, da grade, do suporte de fixação do encosto e prancheta na estrutura da cadeira é feito por 
processo de soldagem do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. 
ACABAMENTO - Os componentes metálicos cromados, possuem a superfície preparada através de decapagem química e polimento, 
recebendo um banho de cromo executado sobre base niquelada. 
DIMENSÕES  
Altura Total da Cadeira: 885 mm 
Largura total da Cadeira c/Prancheta: 930 mm 
Profundidade da Cadeira c/Prancheta: 750 mm 
Extensão Vertical do Encosto: 410 mm 
Largura do Encosto: 730 mm 
Profundidade da Superfície do Assento: 505 mm 
Largura do Assento: 755 mm 
Altura da Superfície do Assento: 465 mm 
Largura Prancheta: 330 mm 
Profundidade Prancheta: 340 mm 
 


