MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Aa04
1.Utilização

|

PE

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura mínima do assento )............................................................340mm
_A1( largura mínima do encosto )............................................................250mm
_B ( profundidade útil do assento)..........................................................330mm
_C ( altura do assento )..........................................................................360mm
_C1( altura máxima do limite inferir do encosto )...................................150mm
_C2( altura mínima do limite superior do encosto ).................................280mm
_R ( raio exterior do rebordo frontal do assento )....................................30º - 50º
_R1( raio da curvatura horizontal do encosto).........................................400º - 800º
_a ( inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )......................0º - 2º
_b ( inclinação do encosto relativamente à horizontal )..........................95º - 105º
_ ESTATURA DOS UTILIZADORES : 1250 - 1550 mm ( norma ENV 1729 - 1:2001)

|

|

EB1

| •

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Aa14
1.Utilização

|

PE

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )..............................................................340mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................................250mm
_B (profundidade útil do assento )...........................................................330mm
_C (altura do assento )............................................................................360mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto ).......................................150mm
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................280mm
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................30º - 50º
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................400º - 800º
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................0º - 2º
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )...........................95º - 105º
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm ( norma ENV 1729 -1:2001 )

|

|

EB1

| •

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado em ambas as faces. Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Aa15
1.Utilização

|

PE

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )..............................................................380mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................................280mm
_B (profundidade útil do assento )...........................................................380mm
_C (altura do assento )............................................................................410mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................160mm
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................310mm
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................30º - 50º
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................400º - 800º
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................0º - 2º
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )...........................95º - 105º
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 1700 mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

EB1

| •

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado em ambas as faces. Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Ba04
1.Utilização

|

PE

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )..............................................................340mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................................250mm
_B (profundidade útil do assento )...........................................................330mm
_C (altura do assento )............................................................................360mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................150mm
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................280mm
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................30º - 50º
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................400º - 800º
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................0º - 2º
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )...........................95º - 105º
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

EB1

| •

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida. Arestas
arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Ba05
1.Utilização

|

PE

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )................................................................380mm
_A1(largura mínima do encosto )...............................................................280mm
_B (profundidade útil do assento ).............................................................380mm
_C (altura do assento )...............................................................................410mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto ).........................................160mm
_C2(altura mínima do limite superior do encosto).......................................310mm
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).........................................30º - 50º
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).............................................400º - 800º
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )...........................0º - 2º
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )...............................95º - 105º
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 1700 ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

EB1

| •

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida. Arestas
arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de
poliuretano à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Ba14
1.Utilização

|

PE

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )..............................................................340mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................................250mm
_B (profundidade útil do assento )...........................................................330mm
_C (altura do assento )............................................................................360mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................150mm
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................280mm
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................30º - 50º
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................400º - 800º
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................0º - 2º
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )...........................95º - 105º
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm ( norma ENV 1729 -1:2001 )

|

|

EB1

| •

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado mate, em ambas as faces. Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Ba15
1.Utilização

|

PE

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )..............................................................380mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................................280mm
_B (profundidade útil do assento )...........................................................380mm
_C (altura do assento )............................................................................410mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................160mm
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................310mm
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).....................................30º - 50º
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................400º - 800º
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )......................0º - 2º
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )..........................95º - 105º
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 1700mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

EB1

| •

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições, de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis ,por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado mate em ambas as faces. Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de
poliuretano, à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANCO
REGULÁVEL - Ah01
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( diâmetro do assento )..................................................350mm
_A1 ( diâmetro da base de apoio ).....................................550mm
_C (altura do assento )........................................................420 - 550mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade, e deve proporcionar apoio para os pés do
utilizador.

_O assento de forma circular, com arestas arredondadas em todo o perímetro, deve ser regulável em altura,por sistema de fuso roscado ( preferencial ), não devendo sair no final do
percurso.
_O assento deve estar bem apoiado na estrutura, e os pontos de fixação entre ambos não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O pontos de apoio no solo, ( cinco ), devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste,
e não, desmontáveis, por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Estrado Madeira maciça, contraplacado de madeira ou MDF. ( espessura mínima de 30mm ), acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, em ambas as faces.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANCO CORRIDO - Ai04
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Convívio / Refeitório

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento do assento )..................................................1800mm
_A1 (largura do assento)............................................................400mm
_C (altura do assento )................................................................380mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_O assento deve estar bem apoiado na estrutura, e os pontos de fixação entre ambos não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O assento deve estar isento de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Estrado Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),

acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, em ambas as faces.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANCO PARA
VESTIÁRIO - Aj02
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento do assento )..................................................1600mm
_A1 (largura do assento)............................................................300mm
_C (altura do assento )...............................................................360mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por um assento, e um estrado inferior com divisórias ( seis ), para calçado.
_O assento deve estar bem apoiado na estrutura, e os pontos de fixação entre ambos não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Estrado Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),

acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, em ambas as faces.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica

5.Outras Especificações:

6.Observações
Esta peça faz conjunto com Régua de Cabides ( refº. Sb 21 )

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANCO PARA
VESTIÁRIO - Aj03
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento do assento )...................................................1600mm
_A1 (largura do assento)............................................................300mm
_C (altura do assento )................................................................360mm
_C1(altura total )........................................................................1500mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por um assento, um estrado inferior com divisórias ( seis ), para calçado, uma régua de cabides e uma prateleira superior com divisórias ( seis ).
_O assento deve estar bem apoiado na estrutura, e os pontos de fixação entre ambos não devem estar acessíveis aos utilizadores.

_Os cabides ( seis ), devem ter boa resistência ao arranque e a dobragem, e as suas ligações a réguadevem estar preferencialmente ocultas.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Estrado Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),
acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, em ambas as faces.
_Cabides Varão de aço, com acabamento a tinta epoxídica.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica
_Régua e Prateleira Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),
acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, em ambas as faces.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANCO CORRIDO - Bi04
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Convívio / Refeitório

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento do assento )...................................................1800mm
_A1 (largura do assento)............................................................400mm
_C (altura do assento )................................................................3800mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_O assento deve estar bem apoiado na estrutura, e os pontos de fixação entre ambos não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O assento deve estar isento de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes

_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Estrado Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, em ambas as faces.
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de
poliuretano à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANCO PARA
VESTIÁRIO - Bj02
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento do assento )...................................................1600mm
_A1 (largura do assento)............................................................300mm
_C (altura do assento )................................................................360mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por um assento, e um estrado inferior com divisórias ( seis ), para calçado.
_O assento deve estar bem apoiado na estrutura, e os pontos de fixação entre ambos não devem estar acessíveis aos utilizadores.

_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Estrado Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, em ambas as faces.
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de
poliuretano à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Esta peça faz conjunto com a Régua de Cabides, ( refª Sb 21 )

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANCO PARA
VESTIÁRIO - Bj03
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento do assento )...................................................1600mm
_A1 (largura do assento)............................................................300mm
_C (altura do assento )................................................................360mm
_C1(altura total).........................................................................1500mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por um assento, um estrado inferior com divisórias ( seis ), para calçado, uma régua de cabides e uma prateleira superior com divisórias ( seis ).
_O assento deve estar bem apoiado na estrutura, e os pontos de fixação entre ambos não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_Os cabides ( seis ), devem ter boa resistência ao arranque e a dobragem, e as suas ligações a régua ,devem estar ocultas.

_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Estrado Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Cabides Madeira maciça ou MDF, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural,
ou aplicação de velatura colorida. Varão de aço, com acabamento a tinta
epoxídica.
_Régua e Prateleira Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA
ESTOFADA - Aa24
1.Utilização

|

PE

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )..............................................................340mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................................250mm
_B (profundidade útil do assento )...........................................................330mm
_C (altura do assento )............................................................................360mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................150mm
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................280mm
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................30º - 50º
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................400º - 800º
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................0º - 2º
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )...........................95º - 105º
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

EB1

| •

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com espuma de alta densidade, isenta de cloro.
revestimento em tecido lavável com bom comportamento à combustão. ( classe M2 )
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA
ESTOFADA - Aa25
1.Utilização

|

PE

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )..............................................................380mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................................280mm
_B (profundidade útil do assento )...........................................................380mm
_C (altura do assento )............................................................................410mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................160mm
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................310mm
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................30º - 50º
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................400º - 800º
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................0º - 2º
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )...........................95º - 105º
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 1700mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|
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3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com espuma de alta densidade, isenta de cloro.
revestimento em tecido lavável com bom comportamento à combustão, ( classe
M2 ).
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA
ESTOFADA - Ba24
1.Utilização

|

PE

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )..............................................................340mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................................250mm
_B (profundidade útil do assento )...........................................................330mm
_C (altura do assento )............................................................................360mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................150mm
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................280mm
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).....................................30º - 50º
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................400º - 800º
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................0º - 2º
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )...........................95º - 105º
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

EB1
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3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com espuma de alta densidade, isenta de cloro,
revestimento em tecido lavável, com bom comportamento à combustão, ( classe
M2 ).
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA
ESTOFADA - Ba25
1.Utilização

|

PE

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )................................................................380mm
_A1(largura mínima do encosto )...............................................................280mm
_B (profundidade útil do assento ).............................................................380mm
_C (altura do assento )...............................................................................410mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )........................................160mm
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)......................................310mm
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).......................................30º - 50º
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )..........................................400º - 800º
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................0º - 2º
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )...........................95º - 105º
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 1700mm ( norma ENV 1729 - 1: 2001 )

|

|

EB1
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3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com espuma de alta densidade, isenta de cloro,
revestimento em tecido lavável, com bom comportamento à combustão, ( classe M2 ).
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA
GIRATÓRIA, C /
BRAÇOS - Ca01
1.Utilização

|

PE

|

Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura do assento)....................................................470mm
_B (profundidade útil do assento).....................................440mm
_C (altura do assento)......................................................420-550mm
_C1(altura mín. do encosto)............................................450mm
(dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível ,sem prejuízo das

|

EB1
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condições de resistência e estabilidade.
_O assento deve ser regulável em altura e inclinação, e a parte frontal do deve ser ligeiramente curvada.
_O encosto deve ser regulável, de forma a adaptar-se à zona lombar do utilizador.
_A estrutura deve assentar numa base giratória, com cinco pontos de apoio no solo, montados em rodízios.
_Os braços não devem interferir no ajuste ou na movimentação da cadeira para perto da
superfície de trabalho.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios em poliamida, com roda dupla, 50mm de diâmetro, e pala de protecção.
_Assento e Costas Estofados, com espuma de alta densidade, e revestidos a tecido lavável, com adequado comportamento à combustão, ( classe M2 ).
_Braços Poliuretano
_Estrutura Tubo, chapa de aço ou poliamida

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA
GIRATÓRIA, S/
BRAÇOS - Ca02
1.Utilização

|

PE

|

Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura do assento)...................................................470mm
_B (profundidade útil do assento)....................................440mm
_C (altura do assento).....................................................420 - 550mm
_C1(altura mín. do encosto)...........................................450mm
( Dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:

|
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_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O assento deve ser regulável em altura e inclinação, e a parte frontal deve ser ligeiramente curvada.
_O encosto deve ser regulável, por forma a adaptar-se à zona lombar do utilizador.
_A estrutura deve assentar numa base giratória, com cinco pontos de apoio no solo, montados em rodízios.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios em poliamida, com roda dupla, 50mm de diâmetro, e pala de protecção.
_Assento e Costas Estofados, com espuma de alta densidade, e revestidos a tecido lavável, com adequado comportamento à combustão, ( classe M2 ).
_Estrutura Tubo, chapa de aço ou poliamida

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRAS - Cb00
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_De acordo com os modelos do fabricante.

3.Características de concepção:
_ As cadeiras destinam-se a zonas de administração e recepção, podendo ser estofadas ou não,com ou sem braços.
_As estruturas devem ser sólidas e indeformáveis, com boas condições de estabilidade,
montadas ou não sobre rodízios.

4.Materiais e Componentes
_Espumas As espumas a utilizar devem ser de alta densidade e isentas de cloro.
_Revestimentos As telas ou tecidos de revestimento devem ser resistentes, laváveis e ter

|

adequado comportamento à combustão, ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

POLTRONAS E
SOFÁS - Cc00
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_De acordo com os modelos do fabricante

3.Características de concepção:
_Os modelos podem ser individuais ou múltiplos, com ou sem braços.
_As estruturas devem ser sólidas e indeformáveis.

4.Materiais e Componentes
_Espumas As espumas a utilizar devem ser de alta densidade e isentas de cloro.
_Revestimentos Os tecidos ou telas de revestimento, devem ser resistentes, laváveis e com
adequado comportamento à combustão, ( classe M2 ).

|
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5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANQUETAS - Da00
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_Dimensões modulares, de acordo com os modelos do fabricante

3.Características de concepção:
_Assentos, com ou sem encosto, para leitura informal e outras actividades, constituídos por blocos de espuma, com revestimento amovível.
_Apoios no solo em material antiderrapante e resistente ao desgaste.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante e resistente ao desgaste.
_Espumas Espuma de alta densidade, isenta de cloro.
_Revestimentos Tela sintética com boa resistência ao uso intensivo, lavável e com bom
comportamento à combustão, ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ALMOFADAS - Db00
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_Dimensões modulares, de acordo com os modelos do fabricante.

3.Características de concepção:
_Assentos, para leitura informal e outras actividades, constituídos por blocos de
espuma, de formas diversas, com revestimento amovível.

4.Materiais e Componentes
_Espumas Espuma de alta densidade, isenta de cloro.
_Revestimentos Tela sintética com boa resistência ao uso intensivo, lavável e com bom
comportamento à combustão, ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

|

EB1

| •

|

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA INDIVIDUAL - Fa04
1.Utilização

|

PE

|

|
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Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho ).....................................750mm
_B (largura do plano de trabalho )...............................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)..................................................610mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ..........................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm ( norma ENV 1729-1:2001)

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.

_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm, revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de 0,9mm. Face
inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA INDIVIDUAL - Fa05
1.Utilização

|

PE

|

|
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Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho ).....................................750mm
_B (largura do plano de trabalho )...............................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)..................................................680mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ..........................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 170mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.

_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de 0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA INDIVIDUAL - Ga04
1.Utilização

|
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|
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Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho ).....................................750mm
_B (largura do plano de trabalho )...............................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)..................................................610mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ..........................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.

_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de 0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA INDIVIDUAL - Ga05
1.Utilização

|

PE

|
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Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho ).....................................750mm
_B (largura do plano de trabalho )...............................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)..................................................680mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ..........................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 1700mm ( norma 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.

_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de 0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA DUPLA - Fb04
1.Utilização

|

PE

|
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Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................610mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 -1550mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da mesa nos quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.

_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis, por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de 0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA DUPLA - Fb05
1.Utilização

|
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|
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Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................680mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 1700mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da mesa nos quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.

_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis,por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de 0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA DUPLA - Gb04
1.Utilização

|

PE

|
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Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................610mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da mesa nos seus quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.

_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA DUPLA - Gb05
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................680mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 1700mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da mesa nos seus quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.

_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA MÚLTIPLA - Fc04
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )..................................... 1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................750mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................610mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ............................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da mesa nos quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.

_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA MÚLTIPLA - Fc05
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................750mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................680mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES : 1400 - 1700mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da mesa nos quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.

_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA MÚLTIPLA - Gc04
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................750mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................610mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 100mm
_ESTATURADOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm (norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da mesa nos seus quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.

_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA MÚLTIPLA - Gc05
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................750mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................680mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 100mm
-ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 1700mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da mesa nos quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.

_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça, (preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA
TRAPEZOIDAL - Fd04
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do lado maior do plano de trabalho ).....................................1200mm
_A1 (comprimento do lado menor do plano de trabalho ) .................................600mm
_B (largura do plano de trabalho)......................................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)........................................................................610mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ................................................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm ( norma ENV 1729 - 12001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.

_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da mesa nos seus quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA
TRAPEZOIDAL - Fd05
1.Utilização

|

PE

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do lado maior do plano de trabalho ).....................................1200mm
_A1 (comprimento do lado menor do plano de trabalho ) .................................600mm
_B (largura do plano de trabalho)......................................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)........................................................................680mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ................................................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 1700mm ( norma ENV 1729-1:2001 )

3.Características de concepção:

|

EB1

| •

|

_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da mesa nos quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA
TRAPEZOIDAL - Gd04
1.Utilização

|

PE

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_A1(comprimento do lado menor do plano de trabalho)................600mm
_B (largura do plano de trabalho ).................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)....................................................610mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ............................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES:1250 - 1550mm (norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:

|

|

EB1

| •

|

_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da mesa nos seus quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA
TRAPEZOIDAL - Gd05
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho ).......................................1200mm
_A1(comprimento do lado menor do plano de trabalho)................600mm
_B (largura do plano de trabalho ).................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)....................................................680mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ............................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 1700mm ( norma ENV 1729 - 1:2001)

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.

_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da mesa nos quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA CIRCULAR - Fe04
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (diâmetro do plano de trabalho ).............................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................610mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ............................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.

_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA CIRCULAR - Fe05
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (diâmetro do plano de trabalho ).............................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................680mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 1700mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.

_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA CIRCULAR - Fe14
1.Utilização

|

PE

|

|
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|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (diâmetro do plano de trabalho ).............................................900mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................610mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 75mm
_ ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550 ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.

_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA CIRCULAR - Fe15
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (diâmetro do plano de trabalho ).............................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................680mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 1700mm ( norma 1729 - 1:2001)

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.

_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA CIRCULAR - Ge01
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( diâmetro do plano de trabalho ).........................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho)................................................400mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas )..........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.

_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA CIRCULAR - Ge02
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( diâmetro do plano de trabalho )...........................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho)..................................................470mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas )...........................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 - 1150mm ( norma ENV 1729 -1:2001)

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.

_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA CIRCULAR - Ge03
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( diâmetro do plano de trabalho )..........................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho).................................................540mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas )..........................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 -1350mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.

_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA CIRCULAR - Ge04
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( diâmetro do plano de trabalho )...........................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho)..................................................610mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ..........................C - 100
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.

_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA CIRCULAR - Ge05
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( diâmetro do plano de trabalho )..........................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho)..................................................680mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ..........................C - 100
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 1700mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.

_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA CIRCULAR - Ge14
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( diâmetro do plano de trabalho )...........................................900mm
_C (altura do plano de trabalho)..................................................610mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ..........................C - 100
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.

| •

|

_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA CIRCULAR - Ge15
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( diâmetro do plano de trabalho )...........................................900mm
_C (altura do plano de trabalho)..................................................680mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ..........................C - 100
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 1700mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.

_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA
SEMICIRCULAR - Gf01
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( diâmetro do plano de trabalho )...........................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho)..................................................400mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas )...........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.

_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA
SEMICIRCULAR - Gf02
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( diâmetro do plano de trabalho )...........................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho)..................................................470mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas )............................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 -1150mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.

_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA
SEMICIRCULAR - Gf03
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( diâmetro do plano de trabalho )..........................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho).................................................540mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas )...........................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.

_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA DE
INFORMÁTICA - Fi04
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................800mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................680mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ............................C - 75mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo, e deve ter uma calha, (do lado oposto ao utilizador ), para suporte de cabos e tomadas. O porta - teclado é
opcional.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.

_Os pontos de apoio no solo devem ter dispositivos de nivelamento, não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Calha Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA DE
INFORMÁTICA - Fi14
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1400mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................800mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................680mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ............................C - 75mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.

_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo, e deve ter uma calha, (do lado oposto ao utilizador ), para suporte de cabos e tomadas. O porta - teclado é
opcional.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_Os pontos de apoio no solo devem ter dispositivos de nivelamento, não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Calha Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA DE
TRABALHO - Fm11
1.Utilização

|

PE

|

|
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Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho ).......................................1500mm
_B (largura do plano de trabalho ).................................................1000mm
_C (altura do plano de trabalho)....................................................610mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ............................C - 100mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da mesa nos quatro lados, por utentes sentados, proporcionando o apoio para
os pés dos mesmos.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.

_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas que permitam a utilização de
uma régua em T, nos topos.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, não facilmente desmontável ,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo, ou chapa de aço, com secção isenta de arestas, pintura a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA DE
TRABALHO - Fm12
1.Utilização

|

PE

|

|
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Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1500mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................1000mm
_C (altura do plano de trabalho)....................................................750mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ............................C - 100mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da mesa nos quatro lados, por utentes sentados, proporcionando o apoio para
os pés dos mesmos.

_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas que permitam a utilização de
uma régua em T, nos topos.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, não facilmente desmontável,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo, ou chapa de aço, com secção isenta de arestas, pintura a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA DE
TRABALHO - Gm01
1.Utilização

|
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Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1500mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................1000mm
_C (altura do plano de trabalho)....................................................600mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ............................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm (norma ENV 1729 - 1:2001)

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.

_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da mesa nos quatro lados, por utentes sentados, possibilitando o apoio para os
pés dos mesmos.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas que permitam a utilização de
uma régua em T nos topos.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, não facilmente desmontável ,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA DE
TRABALHO - Gm02
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1500mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................1000mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................750mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ............................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1400 - 1700mm (norma ENV 1729 - 1:2001 )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da mesa nos quatro lados, por utentes sentados, possibilitando o apoio para os
pés dos mesmos.

_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas que permitam a utilização de
uma régua em T nos topos.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, não facilmente desmontável,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANCADA DE
CARPINTEIRO - Hd01
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................750mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções com um grau de resistência e estabilidade adaptadas a solicitações intensivas, no campo das actividades manuais
_A bancada deve ter 2 de tornos para madeira, colocados em diagonal sobre o lado de maior dimensão, e uma prateleira sob o tampo para apoio de materiais.
_Os tornos devem ter guias em madeira rija e fusos metálicos.

_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, não desmontável por acção do uso, ou dos utilizadores, e deve existir também a possibilidade de fixar a bancada ao
pavimento.

4.Materiais e Componentes
_Estrutura e Tampo Madeira maciça, com acabamento a óleo de linhaça.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA SECRETÁRIA - Fh01
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................740mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 75mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_O conjunto deve ser fechado por um painel frontal, e ter um bloco com duas gavetas sob o tampo.

_As gavetas devem estar montadas sobre corrediças de roletes ou calhas telescópicas, com sistema de espera no final do percurso. Fechadura, com chave em duplicado e dobrável
ao embate.
_Os pontos de apoio no solo devem ter dispositivos de nivelamento, não desmontáveis por
acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Bloco de Gavetas Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Madeira maciça,
preferencialmente faia, com acabamento a verniz de poliuretano.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija, ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

SECRETÁRIAS E
PEÇAS
COMPLEMENTARES - Ja00
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_De acordo com as linhas do fabricante.

3.Características de concepção:
_As estruturas devem ser sólidas e indeformáveis, com boas condições de estabilidade.
_Os apoios no solo devem ter sistema de nivelamento.
_As gavetas devem deslizar em calhas ( roletes, telescópicas), ter dispositivo de espera no final do percurso,sistema impeditivo da abertura simultânea das gavetas (principalmente
nos blocos rodados), e fechadura.

4.Materiais e Componentes
_Estrutura Tubo ou chapa de aço, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Linha de secretárias para zonas de administração e de secretariado, com blocos de gavetas,
apoiados ou suspensos, incluindo soluções com gavetas para arquivo.
_Peças de complemento e de apoio, incluindo planos de união, mesas e suportes para equipamento informático, armários ou blocos independentes com tampos à altura das
secretárias, módulos de recepção (balcões), etc.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESAS - Jb00
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_De acordo com as linhas de cada fabricante

3.Características de concepção:
_As estruturas devem ser sólidas e indeformáveis com boas condições de estabilidade.
_As estruturas, (mesas de reunião e trabalho), não devem interferir com a posição das pernas dos utentes, nem exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_Os pontos de apoio no solo, devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste, e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida

_Estrutura Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Madeira maciça, com
acabamento a verniz de poliuretano.
_Tampo Aglomerado de madeira ou MDF, com revestimento a folha de madeira e
acabamento a verniz de poliuretano, revestimento a termolaminado ou postforming.
Vidro temperado ( alternativa )

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Linha de mesas para zonas de administração, secretariado e público, incluindo mesas de trabalho e reunião, mesas de telefone e apoio.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
FECHADO BAIXO - La01
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura )..........................................1000mm
_B (profundidade )................................435mm
_C (altura total).....................................850mm
_C1(altura do soco)..............................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As portas (duas), devem ter fechadura de cremona com chave em duplicado. As chaves devem ser,dobráveis ao embate.
_As prateleiras (duas), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg,

por metro linear, e possuir sistema impeditivo do seu deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Chapa de aço de espessura não inferior a 8mm, acabamento a tinta epoxidica.
_Prateleiras Chapa de aço de espessura não inferior a 8mm, acabamento a tinta epoxidica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CLASSIFICADOR
VERTICAL - Lb03
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_Adaptadas ao Armário Fechado refª. Lb 02

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável com boas condições de resistência.
_O classificador deve ter divisórias verticais ( dezoito ), para pastas A4.
_O classificador deve ser compatível com o interior dos armários, podendo ser apoiado ou suspenso.

4.Materiais e Componentes

| •

|

_Conjunto Chapa de aço, espessura mínima de 8mm, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CLASSIFICADOR
HORIZONTAL - Lb04
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_Adaptadas ao Armário Fechado refª Lb 02

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência.
_O classificador deve estar dividido interiormente em cacifos ( vinte ), para formatos A4 ao baixo.
_O classificador deve ser compatível com o interior dos armários, podendo ser apoiado ou suspenso.

4.Materiais e Componentes
_Conjunto Chapa de aço, espessura mínima de 8mm, acabamento a tinta epoxídica.

| •

|

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
FECHADO BAIXO - Ma01
1.Utilização

|

PE

|

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior)..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )...............................435mm
_C (altura total).................................................850mm
_C1 (altura do soco).........................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.

EB1

| •

|

_As portas (duas), devem ter fechadura de cremona com chave em duplicado. As chaves devem ser,dobráveis ao embate.
_As prateleiras (duas), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg,
por metro linear, e possuir sistema impeditivo do seu deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.
_Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
FECHADO ALTO - Ma02
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior)............................................1000mm
_B (profundidade exterior ).................................435mm
_C (altura total)...................................................1850mm
_C1 (altura do soco)...........................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As portas (duas), devem ter fechadura de cremona com chave em duplicado. As chaves devem ser,dobráveis ao embate.

_As prateleiras (cinco), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg,
por metro linear, e possuir sistema impeditivo, do seu deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.
_Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO ABERTO
BAIXO - Mb01
1.Utilização

|

PE

|

|

Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................850mm
_C1 (altura do soco)..........................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As prateleiras ( duas ), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg,
por metro linear, e possuir sistema impeditivo, do seu deslizamento.

EB1

| •

|

_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO ABERTO
ALTO - Mb02
1.Utilização

|

PE

|

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior ).........................................1000mm
_B (profundidade exterior )...............................435mm
_C (altura total).................................................1850mm
_C1 (altura do soco)..........................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As prateleiras (cinco), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg,

EB1

| •

|

por metro linear, e possuir sistema impeditivo, do seu deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural; ou revestimento a
termolaminado mate

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CLASSIFICADOR
VERTICAL - Mb03
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_Adaptadas ao Armário Fechado refª. Mb 02

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável com boas condições de resistência.
_O classificador deve ter divisórias verticais ( dezoito ), para pastas A4, ao alto.
_O classificador deve ser compatível com o interior dos armários, podendo ser apoiado ou suspenso.

4.Materiais e Componentes
_Conjunto Madeira maciça ou contraplacado de madeira, ( preferencialmente faia ) com

| •

|

acabamento a verniz de poliuretano.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CLASSIFICADOR
HORIZONTAL - Mb04
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_Adaptadas ao Armário Fechado refª Lb 02

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência.
_O classificador deve estar dividido interiormente em cacifos ( vinte ), para formatos A4 ao baixo.
_O classificador deve ser compatível com o interior dos armários, podendo ser apoiado ou suspenso.

| •

|

4.Materiais e Componentes
_Conjunto Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com
acabamento a verniz de poliuretano.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
FECHADO ALTO - Na02
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )...........................................1000mm
_B (profundidade exterior ).................................435mm
_C (altura total)...................................................1600mm
_C1(altura do soco)............................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As portas (duas), devem ter fechadura de cremona, com chaves em duplicado. As chaves devem ser, dobráveis ao embate.

_As prateleiras ( quatro ), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg, por metro linear, e possuir sistema impeditivo, do seu deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Madeira (maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.
_Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO ABERTO
BAIXO - Nb01
1.Utilização

|

PE

|

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................850mm
_C1 (altura do soco)..........................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As prateleiras ( duas ), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg,

EB1

| •

|

por metro linear, e possuir sistema impeditivo, do seu deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO ABERTO
ALTO - Nb02
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )...........................................1000mm
_B (profundidade exterior ).................................435mm
_C (altura total)...................................................1600mm
_C1(altura do soco)............................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As prateleiras ( quatro ), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg, por metro linear, e possuir sistema impeditivo, do seu deslizamento.

_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Prateleiras Madeira (maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO VITRINE - Nc02
1.Utilização

|

PE

|

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura )..............................................1000mm
_B (profundidade )....................................435mm
_C (altura total)..........................................1600mm
_C1 (altura da prateleira fixa )....................850mm
_C2 (altura do soco)..................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.

EB1
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|

_O interior do armário é dividido em dois corpos independentes fechados e separados por uma prateleira fixa.
O corpo superior com portas em vidro (duas), de correr ou de abrir.
O corpo inferior com portas (duas), de abrir, com fechadura de cremona e chaves em duplicado.
As chaves devem ser, dobráveis ao embate.
_As prateleiras ( quatro), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100Kg, por metro linear, e possuir sistema impeditivo do seu deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado, preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate. Vidro incolor com a espessura mínima de 5mm, em portas
sem moldura.
_Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado, preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO MISTO - Ng01
1.Utilização
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura ).............................................1000mm
_B (profundidade )...................................435mm
_C (altura total).........................................1600mm
_C1 (altura da prateleira fixa )...................850mm
_C2 (altura do soco).................................50mm

3.Características de concepção:

|

PE

|

|

EB1
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|

_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário é dividido em dois corpos independentes, separados por uma prateleira fixa.
O corpo superior aberto, e o inferior com portas ( duas ), de abrir, com fechadura de cremona,
e chaves em duplicado. As chaves devem ser dobráveis ao embate.
_As prateleiras ( três ), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg,
por metro linear, e possuir sistema impeditivo, do seu deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.
_Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTRUTURA DE
PRATELEIRAS - Pc00
1.Utilização

|

PE

2.Dimensões(mm)
_A( largura exterior )...............................................1000mm
_B( profundidade exterior )......................................400mm
_C( altura total )......................................................2000mm
( Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelo próprio do fabricante )

|

|

EB1
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|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto deve ser composto por duas ilhargas e sete prateleiras. as prateleiras devem ser
reguláveis em altura e suportar cargas de 100Kg por metro linear.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura e Prateleiras Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO CACIFO
(15 ) - Ld02
1.Utilização

|

PE

|

|

Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior ).......................................1000mm
_B (profundidade exterior ).............................435mm
_C (altura total)...............................................1850mm
_C1 (altura do soco).......................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.

EB1
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_O interior do armário dividido em cacifos ( quinze ), distribuídos por três ordens de cinco cacifos.
_Os cacifos devem ter portas com fechadura, com chaves em duplicado, que devem ser
dobráveis ao embate. As portas devem ter porta etiquetas.
_Os cacifos devem ser ventilados.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Chapa de aço, de espessura não inferior a 8mm, acabamento a pintura
epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO CACIFO
(15 ) - Md02
1.Utilização
Convívio / Refeitório
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior ).........................................1000mm
_B (profundidade exterior )...............................435mm
_C (altura total).................................................1850mm
_C1 (altura do soco).........................................50mm

|

PE

|

|

EB1

| •

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário dividido em cacifos ( quinze ), distribuídos por três ordens de cinco cacifos.
_Os cacifos devem ter portas com fechadura, com chaves em duplicado, que devem ser
dobráveis ao embate. As portas devem ter porta etiquetas.
_Os cacifos devem ser ventilados.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO CACIFO
(12 ) - Nd01
1.Utilização

|

PE

|

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................850mm
_C1 (altura do soco)..........................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário dividido em cacifos ( doze ), distribuídos por três ordens de quatro cacifos.

EB1
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_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO CACIFO
(24 ) - Nd02
1.Utilização

|

PE

|

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................850mm
_C1 (altura do soco)..........................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.

EB1
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|

_O interior do armário dividido em cacifos ( vinte e quatro ), distribuídos por três ordens de oito cacifos.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO CACIFO
ABERTO ( 12 ) - Nd03
1.Utilização

|

PE

|

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................1600mm
_C1 (altura do soco)...........................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.

EB1

| •

|

_O interior do armário dividido em cacifos ( doze ), distribuídos por três ordens de quatro cacifos
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO PARA
DESENHOS - Li02
1.Utilização

|

PE

|

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )........................................1000mm
_B (profundidade exterior )..............................710mm
_C (altura total)...............................................430mm
( Dimensões preferenciais, admitindo-se variações para modelos próprios do fabricante)

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.

EB1

| •

|

_As gavetas, cinco, ( para formato A1 ), devem estar montadas em calhas telescópicas ou
corrediças de roletes, (com sistema de segurança no final do percurso), e terem puxadores,
ou similar para a sua abertura.
_O armário deve ter um tampo superior, de características idênticas aos tampos das mesas,
podendo funcionar como plano de apoio.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Gavetas Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.
330

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO PARA
DESENHOS - Li03
1.Utilização

|

PE

|

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................710mm
_C (altura do bloco de gavetas ).......................430mm
_C1(altura total)................................................750mm
( Dimensões preferenciais admitindo-se variações para modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.

EB1

| •

|

_As gavetas, cinco, ( para formato A1 ), devem estar montadas em calhas telescópicas ou
corrediças de roletes, (com sistema de segurança no final do percurso), e terem puxadores,
ou similar para a sua abertura.
_O armário deve ter um tampo superior, de características idênticas aos das mesas, podendo funcionar, como plano de apoio, e estar montado sobre uma estrutura, por forma a atingir
a dimensão C1.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura de Apoio Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.
_Estrutura e Gavetas Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO PARA
DESENHOS - Mi02
1.Utilização

|

PE

|

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior ).........................................1000mm
_B (profundidade exterior )...............................710mm
_C (altura total).................................................430mm
( Dimensões preferenciais, admitindo-se variações para modelos próprios do fabricante)

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.

EB1
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|

_As gavetas, cinco, ( para formato A1 ), devem estar montadas em calhas telescópicas ou
corrediças de roletes, (com sistema de segurança no final do percurso), e terem puxadores,
ou similar para a sua abertura.
_O armário deve ter um tampo superior, de características idênticas aos tampos das mesas,
podendo funcionar como plano de apoio.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Gavetas Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO PARA
DESENHOS - Mi03
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior ).........................................1000mm
_B (profundidade exterior )...............................710mm
_C (altura do bloco de gavetas )......................430mm
_C1(altura total)................................................750mm
( Dimensões preferenciais admitindo-se variações para modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:

|

EB1

| •

|

_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As gavetas, cinco, ( para formato A1 ), devem estar montadas em calhas telescópicas ou
corrediças de roletes, (com sistema de segurança no final do percurso), e terem puxadores,
ou similar para a sua abertura.
_O armário deve ter um tampo superior, de características idênticas aos das mesas, podendo funcionar, como, plano de apoio, e estar montado sobre uma estrutura, por forma a
atingir a dimensão C1.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura de Apoio Madeira maciça, com acabamento a verniz de poliuretano.
_Estrutura e Gavetas Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO PARA
DESENHOS - Ni02
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................700mm
_C (altura total)..................................................850mm
_C1 (altura do soco ).........................................50mm

|

PE

|

|

EB1

| •

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As gavetas ( nove ), devem estar montadas em calhas telescópicas ou corrediças de roletes,
(com sistema de segurança no final do percurso), e terem puxadores, ou similar para a sua abertura.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Gavetas Conjunto em madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ),
preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural,
aplicação de velatura colorida ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO COM
CAIXAS ( 12 ) - Nm01
1.Utilização
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................850mm
_C1 (altura do soco)..........................................50mm
_C2 (altura das caixas ).....................................200mm

3.Características de concepção:

|

PE

|

|

EB1

| •

|

_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário dividido em três níveis, por duas prateleiras fixas, comportando cada um,
quatro caixas apoiadas.
_As caixas devem ter aberturas laterais para o seu transporte.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Caixas Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), MDF, com envernizamento à
cor natural ou aplicação de velatura
_Estrutura e Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO COM
GAVETAS ( 15 ) - Nm02
1.Utilização

|

PE

|

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................850mm
_C1(altura do soco)...........................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário com gavetas ( quinze ), distribuídas por três ordens de cinco gavetas.
_As gavetas devem estar montadas em calhas telescópicas ou corrediças de roletes ,

EB1
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(com sistema de segurança no final do percurso), e terem rasgos frontais para a sua abertura
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a termolaminado mate.
_Gavetas Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), MDF, com envernizamento
à cor natural ou aplicação de velatura colorida.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO COM
CAIXAS (12) - Nm11
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior ).........................................1000mm
_B (profundidade exterior )...............................435mm
_C (altura total).................................................850mm
_C1 (altura do soco).........................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário dividido em cacifos ( doze ), distribuídos por três ordens de quatro cacifos, contendo cada um uma caixa.

_As caixas devem ter aberturas laterais para o seu transporte.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Caixas Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), MDF, com envernizamento
à cor natural ou aplicação de velatura colorida. Material plástico. ( alternativa )
_Estrutura e Divisórias Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO COM
CAIXAS (24) - Nm12
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior ).........................................1000mm
_B (profundidade exterior )...............................435mm
_C (altura total).................................................850mm
_C1 (altura do soco).........................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário dividido em cacifos ( vinte e quatro ), distribuídos por três ordens de oito cacifos, contendo cada um uma caixa.

_As caixas devem ter aberturas laterais para o seu transporte.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Caixas Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), MDF, com envernizamento à
cor natural ou aplicação de velatura colorida. Material plástico. ( alternativa )
_Estrutura e Divisórias Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
VESTIÁRIO - Lf02
1.Utilização

|

PE

|

|

Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................1850mm
_C1 (altura do soco)..........................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário dividido em ( três ) cacifos verticais.

EB1
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_Os cacifos devem ter portas com fechadura, com chaves em duplicado, que devem ser
dobráveis ao embate. As portas devem ter porta etiquetas..
_Os cacifos devem ter uma prateleira superior, um cabide duplo sob a prateleira. Os suportes para toalhas, chapéus de chuva, e outros dispositivos , são considerados facultativos.
_Os cacifos devem ser ventilados.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Divisórias Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, ou revestimento a termolaminado mate.
_Estrutura e Portas Chapa de aço, de espessura não inferior a 8mm, acabamento a pintura
epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
VESTIÁRIO - Mf02
1.Utilização

|

PE

|

|

Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior ).........................................1000mm
_B (profundidade exterior )...............................435mm
_C (altura total).................................................1850mm
_C1 (altura do soco).........................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário dividido em ( três ) cacifos verticais.
_Os cacifos devem ter portas com fechadura, com chaves em duplicado, que devem ser
dobráveis ao embate. As portas devem ter porta etiquetas..

EB1

| •

|

_Os cacifos devem ter uma prateleira superior, um cabide duplo sob a prateleira. Os suportes para toalhas, chapéus de chuva, e outros dispositivos , são considerados facultativos.
_Os cacifos devem ser ventilados.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Divisórias Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, ou revestimento a termolaminado mate.
_Estrutura e Portas Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
FERRAMENTEIRO - Ne02
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura )................................................1000mm
_B (profundidade )......................................435mm
_C (altura total)...........................................1600mm
_C1 (altura da prateleira fixa ).....................1000mm
_C2 (altura das gavetas )...........................100mm
_C3 (altura do soco)...................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário é dividido em dois corpos independentes fechados e separados por uma
prateleira fixa, ambos com portas de abrir ( duas ), com fechadura de cremona, e chaves em
duplicado, dobráveis ao embate.
_O corpo superior deve estar revestido interiormente com painéis perfurados, destinados á suspensão de vários tipos de ferramentas. Os acessórios para suspensão fazem parte do
conjunto ( 50 por armário )
_O corpo inferior deve ter gavetas ( seis ), e uma prateleira amovível e regulável em altura.
As gavetas devem ter corrediças de roletes ou calhas telescópicas e um sistema de espera no
final do percurso.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura e Portas Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado, preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate
_Painéis Perfurados Madeira ( aglomerado folheado ou contraplacado ) acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a folha melamínica branca.

_Prateleiras e gavetas Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado, preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTANTE - Nn01
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura )...........................................900mm
_B (profundidade ).................................350mm
_C (altura total)......................................1200mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_A estante deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_As prateleiras ( três ), devem ser amovíveis e reguláveis em altura, com sistema impeditivo do seu deslizamento. Deve existir a possibilidade da sua utilização inclinada.
_Os pontos de apoio no solo, devem ter elementos niveladores, não desmontáveis por
acção do uso ou dos utilizadores.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia), acabamento a verniz de poliuretano à
cor natural ou aplicação de velatura colorida.
_Prateleiras Aglomerado folheado ou contraplacado de madeira, com acabamento a verniz de
poliuretano, à cor natural. Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxidica. (
alternativa ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTANTE
EXPOSITOR MÓVEL - Nn02
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura )............................................1000mm
_B (profundidade )..................................350 / 460mm
_C (altura total).......................................1000mm

|

PE

|

|
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3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade
_O conjunto é móvel, assente em rodízios ( quatro ), com duas faces de utilização, sendo uma para
arrumo de livros e outra para exposição, ambas com três níveis.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, dois com travão, diâmetro de 75mm e rasto em
borracha.
_Estrutura e Prateleiras Madeira ( maciça , aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTANTE SIMPLES
DE INÍCIO * - Pa01
1.Utilização

|

PE

|

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A( largura exterior )...................................................950mm
_B( profundidade exterior ).........................................350mm
_C( altura total )..........................................................1200/1600/2000mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.

EB1
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|

_O conjunto é composto por ilhargas (duas) e prateleiras.
_As prateleiras devem ser reguláveis em altura e suportar cargas de 100Kg por metro linear.
_O sistema de apoio das prateleiras deve ser impeditivo da sua queda ou deslizamento.
_As prateleiras devem ter rebordo posterior, impeditivo da queda de livros, estar equipadas com cerra-livros e porta títulos.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste, com sistema de nivelamento, e não serem desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura e Prateleiras Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça pode não corresponder à referencia dos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTANTE SIMPLES
DE COMPLEMENTO
* - Pa02
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A( largura exterior )...............................................900mm
_B( profundidade exterior ).....................................350mm
_C( altura total )......................................................1200/1600/2000mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:

|

EB1
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_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma ilharga e prateleiras.
_As prateleiras devem ser reguláveis em altura e suportar cargas de 100Kg por metro linear.
_O sistema de apoio das prateleiras deve ser impeditivo da sua queda ou deslizamento.
_As prateleiras devem ter rebordo posterior, impeditivo da queda de livros, estar equipadas com cerra-livros e porta títulos.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste, com sistema de nivelamento, e não serem desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura e Prateleiras Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia dos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTANTE DUPLA
DE INÍCIO * - Pa03
1.Utilização

|

PE

|

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A( largura exterior )...............................................950mm
_B( profundidade exterior ).....................................700mm
_C( altura total ).....................................................1200/1600/2000mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.

EB1
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_O conjunto é composto por ilhargas (duas) e prateleiras, tendo duas frentes de utilização.
_As prateleiras devem ser reguláveis em altura e suportar cargas de 100Kg por metro linear.
_O sistema de apoio das prateleiras deve ser impeditivo da sua queda ou deslizamento.
_As prateleiras devem ter rebordo posterior, impeditivo da queda de livros, estar equipadas com
cerra-livros e porta títulos.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste, com sistema
de nivelamento, e não serem desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura e Prateleiras Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia dos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTANTE DUPLA
DE COMPLEMENTO
* - Pa04
1.Utilização

|

PE

|

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A( largura exterior )...............................................900mm
_B( profundidade exterior ).....................................700mm
_C( altura total )......................................................1200/1600/2000mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.

EB1
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_O conjunto é composto por uma ilharga e prateleiras, tendo duas frentes de utilização.
_As prateleiras devem ser reguláveis em altura e suportar cargas de 100Kg por metro linear.
_O sistema de apoio das prateleiras deve ser impeditivo da sua queda ou deslizamento.
_As prateleiras devem ter rebordo posterior, impeditivo da queda de livros, estar equipadas com cerra-livros e porta títulos.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste, com sistema de nivelamento, e não serem desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura e Prateleiras Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia dos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PRATELEIRA
EXPOSITOR DE
ALBUNS * - Pa05
1.Utilização

|

PE

|

|
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Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento )....................................compatível com as estantes.
_B (profundidade )...................................360mm
_C (altura)................................................20mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:
_A prateleira deve ser sólida, indeformável, e compatível com as estantes, por forma a nelas ser integrada, por sistema de encaixe ou outro.
_A prateleira deve ter um ressalto anterior impeditivo da queda dos livros expostos.

4.Materiais e Componentes

_Prateleiras Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia dos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PRATELEIRA
EXPOSITORA DE
CD'S * - Pa06
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento )........................................compatível com as estantes
_B (profundidade ).......................................360mm
_C (altura )...................................................20mm
(dimensões preferenciais, admitindo-se variação, em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:
_A prateleira deve ser sólida, indeformável, e compatível com as estantes, por forma a nelas ser integrada, por sistema de encaixe ou outro.
_A prateleira deve ter um ressalto anterior impeditivo da queda dos objectos expostos, e estar dividida em três vias longitudinais, que possibilitem a exposição de CD'S ou K7 áudio.

4.Materiais e Componentes

_Prateleiras Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
•

A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia dos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PRATELEIRA
EXPOSITORA DE
CASSETES VIDEO* - Pa07
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A(comprimento).....................................compatível com as estantes.
_B(profundidade)....................................360mm
_C(altura)................................................20mm

3.Características de concepção:
_A prateleira deve ser sólida, indeformável e compatível com as estantes , por forma a nelas ser integrada, por sistema de encaixe ou outro.
_A prateleira deve possibilitar a exposição de 2 ordens de cassetes vídeo ou DVD, e ter um ressalto anterior, impeditivo da queda do material exposto.

4.Materiais e Componentes
_Prateleiras Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia dos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CAIXA PARA CD'S
OU CASSETES * - Pa08
1.Utilização

|

PE

|

|
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Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (largura).........................................................compatível com as estantes
_B (profundidade )..............................................300mm
_C (altura)...........................................................100mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante)

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido, indeformável, e compatível com as estantes, por forma a nelas ser integrado, por sistema de encaixe ou outro.
_O conjunto é constituído por uma caixa, dividida interiormente por divisórias fixas ou amovíveis.
_O fundo da caixa deve ser revestido em material antiderrapante.

4.Materiais e Componentes
_Prateleiras Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CAIXA PARA
ALBUNS* - Pa09
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (largura).................................................compatível com as estantes
_B (profundidade )......................................300mm
_C (altura)...................................................120/200mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelo próprio do fabricante)

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido, indeformável, e compatível com as estantes, por forma a nelas ser integrado, por sistema de encaixe ou outro.
_A caixa, cuja parte posterior deve ser mais alta que a anterior, deve ter três divisórias interiores, e o fundo revestido em material antiderrapante.

4.Materiais e Componentes

_Conjunto Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARQUIVADOR DE
DIAPOSITIVOS * - Pa10
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento)...............................compatível com as estantes
_B (profundidade)..............................350mm
_C (altura)..........................................200mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelo próprio do fabricante )

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido, indeformável, e compatível com as estantes, por forma a nelas ser integrado, por sistema de encaixe, ou outro.

_O conjunto é constituído por um sistema para suspensão de bolsas de arquivo para diapositivos, (capacidade de 75 bolsas de 20 diapositivos), e por uma caixa de luz, para a
respectiva consulta.
_A caixa de luz, deve estar equipada com lâmpada fluorescente, e interruptor.

4.Materiais e Componentes
_Bolsas Acetato transparente.
_Estrutura Chapa ou varão de aço, com acabamento a tinta epoxídica.
_Superfície da caixa Vidro acrílico, translúcido.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARQUIVADOR DE
DOCUMENTOS * - Pa11
1.Utilização

|

PE

|

|
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|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento)................................compatível com as estantes
_B (profundidade)...............................350mm
_C (altura)...........................................200mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelo próprio do fabricante )

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido, indeformável, e compatível com as estantes, por forma a nelas ser integrado, por sistema de encaixe, ou outro.

_O conjunto é constituído por um sistema para suspensão de bolsas de arquivo A4, sobre o qual existe um tampo móvel, montado em calhas telescópicas, para consulta de
documentos.

4.Materiais e Componentes
_Bolsas Cartolina kraft
_Conjunto Chapa ou varão de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BLOCO EXPOSITOR
DE REVISTAS * - Pa12
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (largura).........................................................compatível com as estantes
_B (profundidade )..............................................350mm
_C (altura)...........................................................350mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante)

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido, indeformável, e compatível com as estantes, por forma a nelas ser integrado, por sistema de encaixe ou outro.
_O conjunto é constituído por um bloco, dividido em três compartimentos, com porta.

_As portas devem funcionar com sistema de deslizamento vertical, serem escamoteáveis, e possibilitarem, a exposição de revistas, na face exterior.

4.Materiais e Componentes
_Conjunto Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CAIXA PARA
ÁLBUNS * - Pa13
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento )...........................................600mm
_B ( largura )....................................................600mm
_C (altura da caixa )........................................300mm
_C1(altura total )..............................................600mm
(dimensões preferenciais, admitindo-se variação, em modelo próprio do fabricante )

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável.
_A caixa deve estar dividida em quatro alvéolos, por divisórias fixas e ter o fundo revestido,

|
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em material antiderrapante.
_Os pontos de apoio no solo devem ter protecções anti-ruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Caixas Madeira maciça ou contraplacado de madeira, preferencialmente faia, com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CESTO
MULTIUSOS/EXPOSITOR
* - Pa15
1.Utilização

|

PE

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento ).................................500mm
_B (profundidade )................................250mm
_C (altura).............................................350mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelo próprio do fabricante )

|
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3.Características de concepção:
_O conjunto deve sólido e indeformável.
_A concepção deste "cesto".deve permitir uma tripla funcionalidade (exposição, recolha, apoio),
consoante o seu posicionamento.
_O cesto deve ser compatível com as ilhargas das estantes duplas, por forma a nelas ser integrado, por sistema de encaixe ou outro.

4.Materiais e Componentes
_Cesto Chapa, ou varão de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PAINEL PORTA
TÍTULOS* - Pa17
1.Utilização

|

PE

|
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Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento)...............................de acordo com as dimensões da estrutura
_C (altura)..........................................120mm

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido e indeformável.
_O porta títulos deve poder ser utilizado quer frontal quer lateralmente no topo das estantes, e incluir sistema de fixação à estante
_O painel deve permitir, por forma fácil, a inserção, ou substituição dos títulos.

4.Materiais e Componentes

_Painel Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Madeira maciça ou
contraplacado de madeira, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
PVC

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CARRO PARA
TRANSPORTE DE
LIVROS* - Pa18
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A(comprimento )..................................900mm
_B(largura)............................................500mm
_C(altura)..............................................900mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do concorrente )

|
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3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável com boas condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto deve ser estruturalmente aberto, e suportar seis prateleiras, três em cada lado.
_As prateleiras devem ter abas laterais, e um rebordo posterior, impeditivos da queda dos livros.
_As prateleiras devem ser reguláveis em altura, e quando colocadas devem ter uma ligeira inclinação à retaguarda, impeditiva do deslizamento dos livros.
_Os pontos de apoio no solo devem estar montados sobre rodízios.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais ( dois com travão ), diâmetro de 100mm e rasto em
borracha.
_Estrutura Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.
_Prateleiras Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

EXPOSITOR
MÓVEL* - Pa19
1.Utilização

|

PE

|
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Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento).............................................900mm
_B (largura da estrutura )..................................500mm
_C (altura total).................................................1600mm
_C1 (altura do painel ao pavimento).................350mm
( Dimensões preferenciais, admitindo-se variações, em modelo próprio do fabricante )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura , deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições, de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por um estrutura móvel, e um painel de dupla face, com superfície própria para, afixação.
_Os pontos de apoio no solo devem estar montados em rodízios.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais ( dois com travão ), diâmetro de 100mm, e rasto em
borracha.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Painéis Madeira (aglomerado, contraplacado ou MDF ), com encabeçamento de protecção,
e revestimento em corticite ou similar, com a espessura mínima de 7mm.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTANTE SIMPLES
DE INÍCIO * - Pa31
1.Utilização

|

PE

|

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A( largura exterior )................................................950mm
_B( profundidade exterior )......................................350mm
_C( altura total )......................................................1200/1600/2000mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por ilhargas (duas) e prateleiras.

EB1

| •

|

_As prateleiras devem ser reguláveis em altura e suportar cargas de 100Kg por metro linear.
_O sistema de apoio das prateleiras deve ser impeditivo da sua queda ou deslizamento.
_As prateleiras devem ter rebordo posterior, impeditivo da queda de livros, estar equipadas com cerra-livros e porta títulos.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste, com sistema de nivelamento, e não serem desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça, acabamento a verniz de poliuretano, ou aplicação de velatura
Colorida
_Prateleiras Madeira ( contraplacado ou aglomerado ), com acabamento a verniz de
poliuretano, ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* a referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTANTE DUPLA
DE INÍCIO * - Pa32
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A( largura exterior )...............................................950mm
_B( profundidade exterior ).....................................700mm
_C( altura total ).....................................................1200/1600/2000mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:

|

EB1

| •

|

_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma ilharga e prateleiras.
_As prateleiras devem ser reguláveis em altura e suportar cargas de 100Kg por metro linear.
_O sistema de apoio das prateleiras deve ser impeditivo da sua queda ou deslizamento.
_As prateleiras devem ter rebordo posterior, impeditivo da queda de livros, estar equipadas com cerra-livros e porta títulos.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste, com sistema de nivelamento, e não serem desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça, acabamento a verniz de poliuretano, ou aplicação de velatura
colorida
_Prateleiras Madeira ( contraplacado ou aglomerado ), com acabamento a verniz de
poliuretano, ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTANTE SIMPLES
DE COMPLEMENTO* - Pa33
1.Utilização

|

PE

|

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A( largura exterior )................................................900mm
_B( profundidade exterior )......................................350mm
_C( altura total )......................................................1200/1600/2000mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por ilhargas (duas) e prateleiras.

EB1

| •

|

_As prateleiras devem ser reguláveis em altura e suportar cargas de 100Kg por metro linear.
_O sistema de apoio das prateleiras deve ser impeditivo da sua queda ou deslizamento.
_As prateleiras devem ter rebordo posterior, impeditivo da queda de livros, estar equipadas com cerra-livros e porta títulos.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste, com sistema de nivelamento, e não serem desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça, acabamento a verniz de poliuretano, ou aplicação de velatura
colorida.
_Prateleiras Madeira ( contraplacado ou aglomerado ), com acabamento a verniz de
poliuretano, ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTANTE DUPLA
DE COMPLEMENTO
* - Pa34
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A( largura exterior )...............................................900mm
_B( profundidade exterior ).....................................700mm
_C( altura total )......................................................1200/1600/2000mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:

|

EB1

| •

|

_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma ilharga e prateleiras.
_As prateleiras devem ser reguláveis em altura e suportar cargas de 100Kg por metro linear.
_O sistema de apoio das prateleiras deve ser impeditivo da sua queda ou deslizamento.
_As prateleiras devem ter rebordo posterior, impeditivo da queda de livros, estar equipadas com cerra-livros e porta títulos.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste, com sistema de nivelamento, e não serem desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça, acabamento a verniz de poliuretano, ou aplicação de velatura
colorida.
_Prateleiras Madeira ( contraplacado ou aglomerado ), com acabamento a verniz de
poliuretano, ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PRATELEIRA,
EXPOSITORA DE
ALBUNS* - Pa35
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento )......................................compatível com as estantes.
_B (profundidade ).....................................360mm
_C (altura)..................................................20mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:

|

EB1

| •

|

_A prateleira deve ser sólida, indeformável, e compatível com as estantes, por forma a nelas ser integrada, por sistema de encaixe ou outro.
_A prateleira deve ter um ressalto anterior impeditivo da queda dos livros expostos.

4.Materiais e Componentes
_Prateleiras Madeira (aglomerado ou contraplacado ), com acabamento a verniz de poliuretano
à cor natural, ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PRATELEIRA
EXPOSITORA DE
CD'S * - Pa36
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento )......................................compatível com as estantes
_B (profundidade ).....................................360mm
_C (altura ).................................................20mm
(dimensões preferenciais, admitindo-se variação, em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:
_A prateleira deve ser sólida, indeformável, e compatível com as estantes, por forma a nelas ser integrada, por sistema de encaixe ou outro.
_A prateleira deve ter um ressalto anterior impeditivo da queda dos objectos expostos, e estar dividida em três vias longitudinais, que possibilitem a exposição de CD'S ou K7 áudio.

4.Materiais e Componentes
_Prateleiras Madeira ( aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, com
acabamento a verniz de poliuretano ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PRATELEIRA
EXPOSITORA DE
CASSETES VIDEO* - Pa37
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A(comprimento).......................................compatível com as estantes.
_B(profundidade)......................................360mm
_C(altura)..................................................20mm

3.Características de concepção:

|

PE

|

|

EB1

| •

|

_A prateleira deve ser sólida, indeformável e compatível com as estantes , por forma a nelas ser integrada, por sistema de encaixe ou outro.
_A prateleira deve possibilitar a exposição de 2 ordens de cassetes vídeo ou DVD, e ter um ressalto anterior, impeditivo da queda do material exposto.

4.Materiais e Componentes
_Prateleiras Contraplacado ou aglomerado de madeira folheado, preferencialmente faia, com
acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, aplicação de velatura colorida
ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CAIXA PARA CD'S
OU CASSETES * - Pa38
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (largura).........................................................compatível com as estantes
_B (profundidade )..............................................300mm
_C (altura)...........................................................100mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelo próprio do fabricante)

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido, indeformável, e compatível com as estantes, por forma a nelas ser integrado, por sistema de encaixe ou outro.
_O conjunto é constituído por uma caixa, dividida interiormente por divisórias fixas ou amovíveis.
_O fundo da caixa deve ser revestido em material antiderrapante.

4.Materiais e Componentes
_Conjunto Madeira (aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, com
acabamento a verniz de poliuretano ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CAIXA PARA
ALBUNS* - Pa39
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (largura).................................................compatível com as estantes
_B (profundidade )......................................300mm
_C (altura)...................................................120/200mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelo próprio do fabricante)

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido, indeformável, e compatível com as estantes, por forma a nelas ser integrado, por sistema de encaixe ou outro.
_A caixa, cuja parte posterior deve ser mais alta que a anterior, deve ter três divisórias interiores, e o fundo revestido em material antiderrapante.

4.Materiais e Componentes
_Conjunto Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado), preferencialmente faia,
com acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARQUIVADOR DE
DIAPOSITIVOS * - Pa40
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento)..................................compatível com as estantes
_B (profundidade).................................350mm
_C (altura).............................................200mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelo próprio do fabricante )

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido, indeformável, e compatível com as estantes, por forma a nelas ser integrado, por sistema de encaixe, ou outro.

_O conjunto é constituído por um sistema para suspensão de bolsas de arquivo para diapositivos, (capacidade de 75 bolsas de 20 diapositivos), e por uma caixa de luz, para a
respectiva consulta.
_A caixa de luz, deve estar equipada com lâmpada fluorescente, e interruptor.

4.Materiais e Componentes
_Bolsas Acetato transparente.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado, preferencialmente faia, com acabamento a
verniz de poliuretano, à cor natural.
_Superfície da caixa Vidro acrílico, translúcido.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARQUIVADOR DE
DOCUMENTOS * - Pa41
1.Utilização

|

PE

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento)...............................compatível com as estantes
_B (profundidade)..............................350mm
_C (altura)..........................................200mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelo próprio do fabricante )

3.Características de concepção:

|

|

EB1

| •

|

_O conjunto deve ser sólido, indeformável, e compatível com as estantes, por forma a nelas ser integrado, por sistema de encaixe, ou outro.
_O conjunto é constituído por um sistema para suspensão de bolsas de arquivo A4, sobre o qual existe um tampo móvel, montado em calhas telescópicas, para consulta de
documentos.

4.Materiais e Componentes
_Bolsas Cartolina kraft.
_Conjunto Madeira maciça ou contraplacado, preferencialmente faia, com acabamento a
verniz de poliuretano, à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BLOCO EXPOSITOR
DE REVISTAS * - Pa42
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (largura).........................................................compatível com as estantes
_B (profundidade )..............................................350mm
_C (altura)...........................................................350mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante)

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido, indeformável, e compatível com as estantes, por forma a nelas ser integrado,
por sistema de encaixe ou outro.

| •

|

_O conjunto é constituído por um bloco, dividido em três compartimentos, com porta.
_As portas devem funcionar com sistema de deslizamento vertical, serem escamoteáveis, e possibilitarem,
a exposição de revistas, na sua face exterior.

4.Materiais e Componentes
_Conjunto Madeira ( aglomerado revestido, contraplacado ). com acabamento a verniz de
poliuretano à cor natural, aplicação de velatura colorida ou revestimento a
termolaminado.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CAIXA PARA
ÁLBUNS * - Pa43
1.Utilização

|

PE

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento )...........................................600mm
_B ( largura )....................................................600mm
_C (altura da caixa )........................................300mm
_C1(altura total )..............................................600mm
(dimensões preferenciais, admitindo-se variação, em modelo próprio do fabricante )

|

|

EB1

| •

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável.
_A caixa deve estar dividida em quatro alvéolos, por divisórias fixas e ter o fundo revestido,
em material antiderrapante.
_Os pontos de apoio no solo devem ter protecções anti-ruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Caixa Madeira maciça ou contraplacado de madeira, com acabamento a verniz de
poliuretano, ou aplicação de velatura colorida.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira, com acabamento a verniz de
poliuretano à cor natural ou aplicação de velatura colorida.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA VITRINE * - Pa46
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento ).............................................1200mm
_B (largura ).......................................................600mm
_C (altura da vitrina )..........................................250mm
_C1 (altura total )................................................850mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações, em modelos próprios do fabricante )

|

EB1

| •

|

3.Características de concepção:
_O conjunto é composto por uma vitrina, e uma estrutura de apoio.
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas características de resistência e estabilidade.
_A vitrina deve ter, tampo e quatro faces em material transparente, devendo pelo menos uma das faces ser móvel e estar equipada com fechadura.
_Os pontos de apoios no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste, com sistema de nivelamento, e não serem desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça, preferencialmente faia, com acabamento a verniz de poliuretano
à cor natural.
_Vitrina Vidro rochedo ou vidro acílico (transparente), com a espessura mínima de 5mm.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CARRO
TRANSPORTE DE
LIVROS* - Pa48
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A(comprimento )...................................900mm
_B(largura)..............................................500mm
_C(altura)................................................900mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do concorrente )

|

EB1

| •

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável com boas condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto deve ser estruturalmente aberto, e suportar seis prateleiras, três em cada lado.
_As prateleiras devem ter abas laterais, e um rebordo posterior, impeditivos da queda dos livros.
_As prateleiras devem ser reguláveis em altura, e quando colocadas devem ter uma ligeira inclinação à retaguarda, impeditiva do deslizamento dos livros.
_Os pontos de apoio no solo devem estar montados sobre rodízios.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais ( dois com travão ), diâmetro de 100mm e rasto em
borracha.
_Estrutura Madeira maciça, preferencialmente faia, com acabamento a verniz de poliuretano
à cor natural.
_Prateleiras Madeira (aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, com
acabamento a verniz de poliuretano, aplicação de velatura colorida ou
revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PRATELEIRA EM
ÂNGULO* - Pa49
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento )....................................compatível com as estantes.
_B (profundidade )...................................compatível com as estantes
_C (altura)................................................20mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:
_A prateleira deve ser sólida, indeformável, e compatível com as ilhargas das estantes, por forma a nelas ser integrada, por sistema de encaixe ou outro.
_A prateleira destina-se a ser colocada nos terminais das estantes, quando as ilhargas de duas estantes, formem entre si um ângulo recto.

4.Materiais e Componentes
_Prateleiras Madeira (aglomerado ou contraplacado ), com acabamento a verniz de poliuretano
à cor natural, aplicação de velatura colorida ou revestimento a termolaminado
mate. Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. ( alternativa )

5.Outras Especificações:

6.Observações
* A referencia indicada nesta peça, pode não corresponder à referencia indicada pelos fornecedores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
FECHADO PARA
ARQUIVO - La03
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior)............................................1000mm
_B (profundidade exterior ).................................435mm
_C (altura total)...................................................1850mm
_C1 (altura do soco)...........................................50mm

3.Características de concepção:

|

PE

|

|

EB1

| •

|

_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As portas (duas), do tipo harmónio devem ter fechadura de cremona com chave em duplicado.
As chaves devem ser dobráveis, ao embate.
_As prateleiras ( cinco ), devem ser amovíveis e reguláveis em altura, permitindo a suspensão de bolsas de arquivo ( A4 ). Cada prateleira deve suportar cargas até 100Kg. por metro
linear, e ter sistema impeditivo da sua queda ou deslizamento
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Bolsas Cartolina kraft de 180g
_Estrutura e Portas Chapa de aço, de espessura não inferior a 8mmm, acabamento a tinta epoxídica.
_Prateleiras Chapa de aço, de espessura não inferior a 8mmm, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
FECHADO PARA
ARQUIVO - La04
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

|

PE

|

|

EB1

| •

|

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior)...........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................1850mm
_C1 (altura do soco)..........................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As portas ( duas ), do tipo harmónio devem ter fechadura de cremona, com chave em duplicado.
As chaves devem ser dobráveis, ao embate.
_O interior do armário deve estar concebido por forma a permitir a utilização de quadros telescópicos, (máximo de 3 por armário), os quais podem existir em simultâneo com as
prateleiras.
Os quadros devem permitir o arquivo de documentos A4 ao baixo, ou a utilização de caixas
para arquivo de CD's.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Chapa de aço, de espessura não inferior a 8mmm, acabamento a tinta epoxídica.

_Prateleiras Chapa de aço, de espessura não inferior a 8mmm, acabamento a tinta epoxídica.
_Quadros Telescópicos Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO VITRINE - Lc03
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura )..................................................1000mm
_B (profundidade )........................................435mm
_C (altura total)..............................................1850mm
_C1 (altura da prateleira fixa )........................850mm
_C2 (altura do soco)......................................50mm

3.Características de concepção:

|

PE

|

|

EB1

| •

|

_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário é dividido em dois corpos independentes fechados e separados por uma prateleira fixa.
O corpo superior com portas em vidro (duas), de correr ou de abrir.
O corpo inferior com portas (duas), de abrir, com fechadura de cremona e chaves em duplicado.
As chaves devem ser dobráveis, ao embate.
_As prateleiras ( quatro), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100Kg, por metro linear, e possuir sistema impeditivo do seu deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Chapa de aço, com espessura mínima de 8mm, acabamento a tinta epoxídica.
Vidro incolor com a espessura mínima de 5mm, em portas sem moldura.
_Prateleiras Chapa de aço, de espessura não inferior a 8mmm, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

FICHEIRO A5 - Lp01
1.Utilização

|

PE

Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )........................................280mm
_B (profundidade exterior)...............................370mm
_C (altura exterior total)...................................2000mm
( dimensões preferenciais admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência.
_O conjunto é composto por uma caixa e uma gaveta para formato ( A5 ) ao baixo.

|

|

EB1
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_A gaveta deve estar montada sobre guias, corrediças de roletes ou similares, e ter
compressor e porta etiquetas.
_O ficheiro deve ter sistema impeditivo do seu deslizamento , quando sobreposto com modelos idênticos.

4.Materiais e Componentes
_Caixa e Gavetas Chapa de aço de espessura não inferior a 8mm, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

FICHEIRO A6 - Lp02
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )........................................350mm
_B (profundidade exterior)...............................370mm
_C (altura exterior total)...................................150mm
( Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência.
_O conjunto é composto por uma caixa e duas gavetas para formato ( A6 ) ao baixo.
_As gavetas devem estar montadas sobre guias, corrediças de roletes ou similares, e terem

|

EB1

| •
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compressor e porta etiquetas.
_O ficheiro deve ter sistema impeditivo do seu deslizamento , quando sobreposto com modelos idênticos.

4.Materiais e Componentes
_Caixa e Gavetas Chapa de aço de espessura não inferior a 8mm, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
CHAVEIRO - Lp11
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura )..........................................350mm
_B (profundidade )................................100mm
_C (altura total).....................................550mm
(Dimensões preferenciais admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estar concebida para a fixação do armário à parede.
_A porta, deve ter fechadura com chave em duplicado. As chaves devem ser dobráveis ao embate.
_O interior deve permitir a suspensão de 150 chaves

4.Materiais e Componentes
_Estrutura e Porta Chapa de aço de espessura não inferior a 8mm, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
FECHADO PARA
ARQUIVO - Ma03
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior)...........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................1850mm
_C1 (altura do soco)..........................................50mm

|

PE

|

|

EB1
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|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As portas (duas), do tipo harmónio devem ter fechadura de cremona com chave em duplicado.
As chaves devem ser dobráveis, ao embate.
_As prateleiras ( cinco ), devem ser amovíveis e reguláveis em altura, permitindo a suspensão de bolsas de arquivo ( A4 ). Cada prateleira deve suportar cargas até 100Kg. por metro
linear, e ter sistema impeditivo da sua queda ou deslizamento
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Bolsas Cartolina kraft de 180g
_Estrutura e Portas Madeira ( maciça. aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.
_Prateleiras Madeira ( maciça. aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Cada armário deve ser fornecido com 180 bolsas.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
FECHADO PARA
ARQUIVO - Ma04
1.Utilização

|

PE

|

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior).........................................1000mm
_B (profundidade exterior )..............................435mm
_C (altura total)................................................1850mm
_C1 (altura do soco)........................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.

EB1

| •

|

_As portas (duas), do tipo harmónio devem ter fechadura de cremona com chave em duplicado.
As chaves devem ser dobráveis ao embate.
_O interior do armário deve estar concebido, por forma a permitir a utilização de quadros telescópicos, (máximo de 3 por armário ), os quais podem existir em simultâneo com as
prateleiras.
Os quadros devem permitir o arquivo de documentos ( A4 ) ao baixo, ou a utilização de caixas
para arquivo de CD's.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Madeira ( maciça. aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.
_Prateleiras Madeira ( maciça. aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.
_Quadros Telescópicos Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO VITRINE - Mc03
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

2.Dimensões(mm)
_A (largura )...................................................1000mm
_B (profundidade ).........................................435mm
_C (altura total)..............................................1850mm
_C1 (altura da prateleira fixa )........................850mm
C2 (altura do soco)......................................50mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário é dividido em dois corpos independentes fechados e separados por uma prateleira fixa.
O corpo superior com portas em vidro (duas), de correr ou de abrir.
O corpo inferior com portas (duas), de abrir, com fechadura de cremona e chaves em duplicado.

|

As chaves devem ser, dobráveis ao embate.
_As prateleiras ( quatro), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg. por metro linear, e ter sistema impeditivo da sua queda ou seu deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate. Vidro incolor com a espessura mínima de 5mm, em portas
sem moldura.
_Prateleiras Madeira ( maciça. aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIOS - Pb00
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_De acordo com os modelos do fabricante

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As portas devem ter fechadura com chave em duplicado. As chaves devem ser dobráveis ao embate.
_As prateleiras, devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg. por metro linear, e ter sistema impeditivo da sua queda ou deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes

_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura e Prateleiras Chapa de aço com acabamento a tinta epoxídica. Aglomerado de madeira, folheado, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento
a melamina. ( alternativa )
_Portas Chapa de aço com acabamento idêntico à estrutura. Painéis de aglomerado
com acabamentos idênticos à estrutura. Vidro temperado.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Linha de armários parta zonas de administração, recepção, secretariado e arquivo, podendo incluir soluções
modulares com elementos desmontáveis.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

EXPOSITOR
VITRINE - Ra02
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento)................................................1500mm
_B (largura)..........................................................75mm
_C (altura )...........................................................850mm

3.Características de concepção:

|
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_ A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência, e estar concebida para a fixação do expositor à parede.
_As portas de correr ( duas ), em vidro, devem ter encabeçamento superior e inferior e deslizar em calhas.
_Fechadura de canhão com chave em duplicado.
_O fundo deve ser revestido em material próprio para afixação.

4.Materiais e Componentes
_Estrutura Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Madeira (maciça, aglomerado
ou contraplacado), preferencialmente faia, com acabamento a verniz de
poliuretano à cor natural. (alternativa)
_Fundo Corticite ou similar com espessura mínima de 7mm.
_Portas Vidro incolor, com a espessura mínima de 5mm, com arestas biseladas.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

EXPOSITOR
VITRINE - Ra03
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento)................................................1800mm
_B (largura)..........................................................75mm
_C (altura )...........................................................850mm

|

PE

|

|

EB1
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3.Características de concepção:
_ A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência, e estar concebida, para a fixação do expositor à parede.
_As portas de correr (duas), em vidro, devem ter encabeçamento superior e inferior e deslizar em calhas.
_Fechadura de canhão com chave em duplicado.
_O fundo deve ser revestido em material próprio para afixação.

4.Materiais e Componentes
_Estrutura Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Madeira (maciça, aglomerado
ou contraplacado), preferencialmente faia, com acabamento a verniz de
poliuretano, à cor natural. (alternativa)
_Fundo Corticite ou similar com espessura mínima de 7mm.
_Portas Vidro incolor, com a espessura mínima de 5mm, com arestas biseladas.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

EXPOSITOR MÓVEL - Rb01
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_B (largura do expositor)...........................................................1200mm
_C (altura do expositor )............................................................1000mm
_C1 ( altura máxima da estrutura )............................................2000mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.

|

EB1
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_O conjunto é composto por uma estrutura autoportante, e um painel de dupla face, com superfície própria para afixação.
_A concepção da estrutura deve permitir a sua utilização, em articulação com peças idênticas.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste, não desmontáveis por acção do uso, e incluir pelo menos um nivelador.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Painéis Aglomerado ou contraplacado de madeira, com revestimento a corticite ou
similar, com espessura mínima de 7mm. Encabeçamento de protecção

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

QUADRO DE GIZ - Rb12
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento ).......................................................1500mm
_B (altura )..................................................................1200mm

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido e indeformável, com boas condições de resistência, e estar concebido, para a fixação à parede.
_O conjunto deve ter uma superfície própria para escrita com giz, encabeçamento em todo o perímetro, dispositivo móvel, para suspensão de mapas, na parte superior e calha para giz
e apagador na parte inferior.

4.Materiais e Componentes
_Encabeçamento e Calha Madeira maciça ou Alumínio.

_Superfície de Escrita Aço esmaltado a 800º. Cor verde.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

QUADRO DE GIZ - Rb13
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1
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Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento ).......................................................1800mm
_B (altura )..................................................................1200mm

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido e indeformável, com boas condições de resistência, e estar concebido para a fixação à parede.
_O conjunto deve ter uma superfície própria para escrita com giz, encabeçamento em todo o perímetro, dispositivo móvel, para suspensão de mapas, na parte superior e calha para giz
e apagador, na parte inferior.

4.Materiais e Componentes
_Encabeçamento e Calha Madeira maciça ou Alumínio.
_Superfície de Escrita Aço esmaltado a 800º. Cor verde.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

QUADRO DE GIZ,
MÓVEL - Rb22
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_B (largura da superfície de escrita)...........................................1500mm
_C (altura da superfície de escrita )............................................1200mm
_C1 ( altura da superfície de escrita ao solo ).............................800mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.

|

EB1
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_O conjunto é composto por uma estrutura móvel, assente em rodízios ( quatro ), e um painel de dupla face, com uma superfície própria para escrita com giz e outra para afixação.
Encabeçamento em todo o perímetro, calha para giz e apagador, na parte inferior.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, ( dois com travão ), diâmetro de 75mm e rasto de
borracha.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Painel Aglomerado ou contraplacado de madeira com encabeçamento de protecção,
revestimento numa das faces a aço esmaltado a 800º, cor verde, na outra
revestimento com corticite ou similar com a espessura mínima de 7mm.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

QUADRO DE GIZ,
MÓVEL, PAUTADO - Rb32
1.Utilização

|

PE

|

|
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Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_B (largura da superfície de escrita).......................................... .1500mm
_C (altura da superfície de escrita )............................................ 1200mm
_C 1( altura da superfície de escrita ao solo )..............................800mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura móvel, assente em rodízios ( quatro ), e um
painel de dupla face, com uma superfície própria para escrita com giz e outra para afixação.
Encabeçamento em todo o perímetro, calha para giz e apagador na parte inferior.

_A superfície de escrita deve apresentar uma pauta musical, com linhas gravadas, a traço fino,
e um afastamento entre linhas de aproximadamente 25mm.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, ( dois com travão ), diâmetro de 75mm e rasto de
borracha.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Painel Aglomerado ou contraplacado de madeira com encabeçamento de protecção,
revestimento numa das faces a aço esmaltado a 800º, cor verde, na outra
face revestimento com corticite ou similar com a espessura mínima de 7mm.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

QUADRO PARA
MARCADORES,
MÓVEL - Rb42
1.Utilização

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_B (largura da superfície de escrita).......................................... .1500mm
_C (altura da superfície de escrita )............................................ 1200mm
_C1 ( altura da superfície de escrita ao solo )...............................800mm

PE

|

|
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3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura móvel, assente em rodízios ( quatro ), e um painel de dupla face, com uma superfície própria para escrita com marcadores e outra para
afixação.
Encabeçamento em todo o perímetro, calha para marcadores e apagador, na parte inferior.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, ( dois com travão ), diâmetro de 75mm e rasto de
borracha.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Painel Aglomerado ou contraplacado de madeira com encabeçamento de protecção,
revestimento numa das faces a aço esmaltado a 800º, cor branca, na outra
revestimento com corticite ou similar com a espessura mínima de 7mm.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTRUTURA PARA
TRANSPORTE DE
MATERIAL - Rh01
1.Utilização

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento da estrutura )................................................900mm
_B (largura da estrutura )...........................................................450mm
_C ( altura da estrutura )...........................................................900mm
_C1(altura das caixas )..............................................................200mm
_C2 ( altura interior dos tabuleiros )............................................2 X 50mm
1 X 100mm
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3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura móvel, assente em rodízios ( quatro ), com três ordens de tabuleiros, apoiadas na estrutura.
_Os tabuleiros devem ser leves, indeformáveis, resistentes e possuírem aberturas laterais,
para o seu manuseamento.
_O sistema de apoio dos tabuleiros deve ser impeditivo da sua queda ou deslizamento.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais ( dois com travão ), diâmetro de 75mm e rasto de
borracha.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. (alternativa )
_Tabuleiros Madeira maciça, contraplacado de madeira ou MDF, com acabamento a verniz de
poliuretano à cor natural, ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTRUTURA
MÓVEL COM
CAIXAS - Ri01
1.Utilização
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento da estrutura )................................................900mm
_B (largura da estrutura )..........................................................450mm
_C ( altura da estrutura )..........................................................900mm
_C1(altura das caixas ).............................................................200mm
_R (diâmetro dos rodízios ........................................................75mm

|
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3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura móvel, assente em rodízios ( quatro ), com três ordens, de caixas ( oito ), apoiadas na estrutura.
_As caixas devem ter cantos e arestas boleados e possuírem aberturas laterais para o seu manuseamento.
_ O sistema de apoio das caixas deve ser impeditivo da sua queda ou deslizamento.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, ( dois com travão ), diâmetro de 75mm, e rasto de
borracha.
_Caixas Madeira maciça, contraplacado de madeira ou MDF, com acabamento a verniz de
poliuretano à cor natural ou aplicação de velatura colorida.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. (alternativa )

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTANTE
EXPOSITOR MÓVEL - Ri02
1.Utilização

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento da estrutura )....................................................900mm
_B (largura da estrutura )..............................................................450mm
_C ( altura da estrutura )..............................................................900mm
_R(diâmetro dos rodízios)..............................................................75mm

3.Características de concepção:

PE
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_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é móvel, assente em rodízios ( quatro ), com duas frentes de utilização, sendo uma para exposição de álbuns e outra para arrumo de livros, ambas com três níveis.
_O conjunto deve estar isento de arestas ou cantos contundentes.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, ( dois com travão ), diâmetro de 75mm, e rasto de
borracha.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. (alternativa )
_Expositores e Prateleiras Madeira maciça, contraplacado de madeira ( preferencialmente faia) ou MDF, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou aplicação de
velatura
colorida.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CARRO MULTIUSO - Rj01
1.Utilização

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento da estrutura )................................................900mm
_B (largura da estrutura )...........................................................450mm
_C ( altura da estrutura )...........................................................900mm
_C1(altura das caixas )..............................................................200mm
_C2 ( altura interior dos tabuleiros )............................................2 x 50mm
1 x 100mm
_R (diâmetro dos rodízios ).........................................................75mm

3.Características de concepção:

PE
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_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura móvel, assente em rodízios ( quatro ), com três ordens, de tabuleiros fixos.
_Os tabuleiros devem ser resistentes e indeformáveis.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, ( dois com travão ), 75mm de diâmetro, e rasto em
borracha.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. (alternativa )
_Tabuleiros Madeira maciça, contraplacado de madeira ou MDF, com acabamento a verniz de
poliuretano à cor natural, ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CARRO PARA
LIVROS - Rj11
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento).........................................850mm
_B (largura ).................................................450mm
_C (altura )...................................................850mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
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condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura móvel assente em rodízios ( quatro ), e dois tabuleiros fixos, (superior e inferior), tendo o tabuleiro superior, divisórias verticais (quatro ),
paralelas ao lado de maior dimensão, para exposição de livros.
_A estrutura poderá ter uma pega lateral para facilitar o seu deslocamento.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, ( dois com travão ), diâmetro de 75mm e rasto em
borracha.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com
acabamento de verniz de poliuretano, à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida. Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. ( alternativa )
_Tabuleiros e Expositores Aglomerado folheado ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),
com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CARRO PARA
PINTURA - Rj21
1.Utilização

|

PE

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento)...............................................850mm
_B (largura ).......................................................450mm
_C (altura ).........................................................850mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
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_O conjunto é composto por uma estrutura móvel, assente em rodízios ( quatro ), dois tabuleiros fixos (superior e inferior), e duas prateleiras intermédias, fixas ou montadas em calhas
telescópicas.
_O tabuleiro superior deve ter um elemento com furos circulares ( seis), de apoio a recipientes
para tintas e pincéis.
_A estrutura poderá ter uma pega lateral para facilitar o seu deslocamento.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, ( dois com travão ), diâmetro de 75mm e rasto em
borracha.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com
acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida. Tubo de aço, com acabamento a tinta epoxídica. ( alternativa )
_Tabuleiros e Prateleiras Aglomerado ou contraplacado de madeira com revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CARRO PARA LIXO - Rj41
1.Utilização

|

PE

|

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento da estrutura )...................................................850mm
_B ( largura da estrutura )............................................................450mm
_C ( altura da estrutura ).............................................................450mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variação, em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
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condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura móvel, assente em rodízios ( quatro ), com três contentores amovíveis, apoiadas na estrutura.
_O sistema de apoio dos contentores deve ser impeditivo da sua queda ou deslizamento.
_Os contentores devem ser leves, indeformáveis, resistentes e possuírem aberturas laterais
para o transporte.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, ( dois com travão ), diâmetro de 75mm, e rasto em
borracha.
_Contentores Material plástico, Fibra, Contraplacado de madeira ou MDF, com aplicação de
velatura colorida.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. (alternativa )

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

VESTIÁRIO MÓVEL - Sb01
1.Utilização

|

PE

|

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento da estrutura )................................................1600mm
_B (largura da estrutura )...........................................................400mm
_C ( altura da estrutura )...........................................................200mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
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condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura móvel, assente em rodízios ( quatro ), com uma régua dupla de cabides ( 2 x dez ), e um estrado inferior.
_Os cabides devem ter boa resistência ao arranque e à dobragem, e a sua fixação à régua deve estar oculta.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais ( dois com travão ), diâmetro de 75mm, e rasto de
borracha.
_Cabides Varão de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Poliamida. ( alternativa )
_Estrutura e Estrado Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Régua Madeira maciça ou contraplacado de madeira com arestas e cantos boleados,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Tubo ou chapa de aço, com
acabamento a tinta epoxídica ( alternativa ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CAVALETE - Sa21
1.Utilização

|

PE

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura do painel).....................................700mm
_C(altura do painel)........................................700mm
_C1 (altura do painel ao solo )........................400mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.

|

EB1

| •

|

_O conjunto é composto por uma estrutura e dois painéis fixos, com calha inferior a toda a largura para apoio de materiais, cada calha deve ter furos circulares ( quatro ), para apoio de
recipientes para tintas e pincéis.
_Prateleira entre painéis para apoio de materiais.
_Os pontos de apoio no solo devem ter material antiderrapante, resistente ao desgaste e não desmontável por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Borracha.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com
acabamento de verniz de poliuretano, à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida. Tubo de aço, com secção isenta de arestas, com acabamento a tinta
epoxídica. (alter)
_Painéis Aglomerado ou contraplacado de madeira com revestimento a termolaminado
mate e encabeçamento de protecção.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CAVALETE PARA
PINTURA - Sb11
1.Utilização

|

PE

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura do painel).........................................700mm
_C (altura do painel )...........................................800mm
_C1 (altura do painel ao solo )............................600mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante )

3.Características de concepção:
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_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura e dois painéis fixos, com calha inferior a toda a largura para apoio de materiais, cada calha deve ter furos circulares ( quatro ), para
recipientes de tintas e pincéis.
_A estrutura deve ser articulada, por sistema de fácil utilização, que permita o fecho do cavalete.
O sistema não deve constituir perigo para os utilizadores e deve garantir a rigidez do conjunto
quando em uso.
_Os pontos de apoio no solo devem ser em material antiderrapante, resistente ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Borracha.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com
acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida. Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. ( alternativa )
_Painéis Aglomerado ou contraplacado de madeira com revestimento a termolaminado
mate e encabeçamento de protecção.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESPELHO - Sb12
1.Utilização

|

PE

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura do painel).................................700mm
_C ( altura do painel )..................................1500mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura e um painel fixo, com uma face espelhada.
A face contrária poderá funcionar como expositor.
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_O espelho deve ter um encabeçamento de protecção.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não
desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Borracha
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com
acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida. Tubo de aço, com acabamento a tinta epoxídica. ( alternativa )
_Painel Aglomerado ou contraplacado de madeira com encabeçamento de protecção,
tendo uma face revestida com vidro acrílico espelhado e a outra com corticite de
espessura não inferior a 5mm.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Admitem-se soluções com duas faces espelhadas.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

RECIPIENTE PARA
PAPÉIS - Rd00
1.Utilização

|

PE

Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento)........................................360mm
_B (largura).................................................150mm
_C (altura )..................................................300mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante )

3.Características de concepção:
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_O conjunto deve ser sólido e indeformável, sem arestas ou cantos contundentes, com aberturas laterais, servindo de pegas para transporte.
_Os pontos de apoio no solo devem ser antiruído, resistentes ao desgaste, e não facilmente
desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Conjunto Chapa de aço, com espessura mínima de 1mm, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_ Admitem-se modelos alternativos, desde que possuam características e capacidade idênticas.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

FLOREIRA - Rf00
1.Utilização

|

PE

Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento exterior )..........................................400mm
_B ( largura exterior ) ..................................................400mm
_C ( altura total )..........................................................450mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante )

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência.
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_O conjunto deve ser composto por uma estrutura móvel, e um contentor para plantas, o qual deve ser amovível e resistente à corrosão.
_Os apoios no solo devem estar montados sobre rodízios.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, com pala de protecção, 50mm de diâmetro, em
poliamida.
_Contentores Chapa inox ou plástico.
_Estrutura Madeira maciça, preferencialmente faia, com acabamento a verniz de poliuretano,
ou aplicação de velatura colorida. Tubo ou chapa de aço com acabamento a
tinta epoxídica. ( alternativa )

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

RÉGUA DE
CABIDES - Rc00
1.Utilização

|

PE

|
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Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento ).....................................................1200mm
_C ( altura ).................................................................200mm
(dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante)

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, e possibilitar a fixação da régua na parede.
_O conjunto é composto por uma régua com cabides ( doze ).
_Os cabides devem ter boa resistência ao arranque e à dobragem, e a sua fixação à régua deve estar oculta.

4.Materiais e Componentes
_Cabides Varão de aço, com acabamento a tinta epoxídica, ou varão de aço escovado.
_Conjunto Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), com
acabamento de verniz de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura

|

colorida. Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. ( alternativa )

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

SUPORTE PARA
CHAPÉUS DE
CHUVA - Re00
1.Utilização

|

PE

Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A( comprimento )............................................600mm
_B( largura ).....................................................200mm
_C( altura ).......................................................500mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante )

3.Características de concepção:
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_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência.
_O conjunto deve ter uma grelha superior com divisórias , para colocação dos chapéus, e um tabuleiro inferior, para recolha de água.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais anti ruído, resistentes ao desgaste, e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Madeira maciça,
preferencialmente faia, com acabamento a verniz de poliuretano. ( alternativa )
_Tabuleiros Chapa de aço inox ou plástico.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CABIDE - Rg00
1.Utilização

|

PE

|
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Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_De acordo com o modelo do fabricante

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é constituído por uma coluna e uma base, tendo na parte superior cabides ( seis ), resistentes ao arranque e à dobragem, e na parte inferior, suporte para guarda-chuvas,
com base apara pingas.

4.Materiais e Componentes

_Base Pedra polida ou chapa inox
_Cabides Tubo ou varão de aço, acabamento idêntico à estrutura.
_Estrutura Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

RÉGUA DE
CABIDES - Sa31
1.Utilização
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Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento )......................................................1100mm
_B (largura )................................................................200mm
_C ( altura ).................................................................200mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, e possibilitar a fixação da régua na parede.
_O conjunto é composto por uma régua com cabides ( seis ), e uma prateleira superior com divisórias ( seis ).
_Os cabides devem ter boa resistência ao arranque e à dobragem, e a sua fixação à régua deve estar oculta.

|

4.Materiais e Componentes
_Cabides Varão de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Madeira maciça, com
acabamento a verniz de poliuretano ou aplicação de velatura colorida. Poliamida.
( alternativas )
_Conjunto Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), com
acabamento de verniz de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

SUPORTE PARA
COPOS E TOALHAS - Sa41
1.Utilização
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Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento ).....................................................1000mm
_B (largura )................................................................200mm
_C ( altura ).................................................................200mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, e possibilitar a fixação da régua na parede.
_O conjunto é composto por uma régua com cabides ( dez ), e um suporte para copos ( dez ).
_Os cabides devem ter boa resistência ao arranque e à dobragem, e a sua fixação à régua deve , estar oculta.

4.Materiais e Componentes

|

_Cabides Madeira maciça, com acabamento a verniz de poliuretano ou aplicação de
velatura colorida. Poliamida. ( alternativa )
_Conjunto Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), com
acabamento de verniz de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

RÉGUA DE
CABIDES - Sb21
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento ).....................................................1600mm
_B (largura )................................................................200mm
_C ( altura ).................................................................200mm

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, e possibilitar a fixação da régua na parede.

|

EB1

| •

|

_O conjunto é composto por uma régua com cabides ( oito ), e uma prateleira superior com divisórias ( oito ).
_Os cabides devem ter boa resistência ao arranque e à dobragem, e a sua fixação à régua deve , estar oculta.

4.Materiais e Componentes
_Cabides Varão de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Madeira maciça, com
acabamento a verniz de poliuretano ou aplicação de velatura colorida. Poliamida.
( alternativas )
_Conjunto Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), com
acabamento de verniz de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Esta peça faz conjunto com o Banco para Vestiário, ( refª Bj 02 )

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PLATAFORMA - Si01
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Convívio / Refeitório

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento ).................................800mm
_B (largura )..........................................400mm
_C (altura )............................................220mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelos próprios do fabricante)

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável com boas condições e resistência e estabilidade.
_O conjunto, em forma de rampa, deve ter arestas e cantos boleados e aberturas laterais
para transporte.
_Os pontos de apoio no solo devem ter elementos anti-ruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante.
_Conjunto Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz
de poliuretano, à cor natural. Face superior revestida a material têxtil, resistente
ao uso, lavável e com adequado comportamento à combustão ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PLATAFORMA - Si02
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Convívio / Refeitório

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento )....................................800mm
_B (largura ).............................................400mm
_C (altura )...............................................220mm
(dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelos próprios do fabricante)

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável com boas condições e resistência e estabilidade.
_O conjunto, em forma de paralelepípedo, deve ter arestas e cantos boleados e aberturas laterais para transporte.
_Os pontos de apoio no solo devem ter elementos anti-ruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante.
_Conjunto Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz
de poliuretano, à cor natural. Face superior revestida a material têxtil, resistente
ao uso, lavável e com adequado comportamento à combustão ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PLATAFORMA - Si03
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Convívio / Refeitório

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento ).......................................800mm
_B (largura )................................................800mm
_C (altura )..................................................220mm
(dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelos próprios do fabricante)

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável com boas condições e resistência e estabilidade.
_O conjunto, em forma de rampa, deve ter arestas e cantos boleados e aberturas laterais
para transporte.
_Os pontos de apoio no solo devem ter elementos anti-ruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante.
_Conjunto Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz
de poliuretano, à cor natural. Face superior revestida a material têxtil, resistente
ao uso, lavável e com adequado comportamento à combustão ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PLATAFORMA - Si04
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Convívio / Refeitório

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento )............................................800mm
_B (largura ).....................................................800mm
_C (altura ).......................................................220mm
(dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelos próprios do fabricante)

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável com boas condições e resistência e estabilidade.
_O conjunto, em forma de paralelepípedo, deve ter arestas e cantos boleados e aberturas laterais para transporte.
_Os pontos de apoio no solo devem ter elementos anti-ruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante.
_Conjunto Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de
poliuretano, à cor natural. Face superior revestida a material têxtil, resistente ao
uso, lavável e com adequado comportamento à combustão ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PLATAFORMA - Si05
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Convívio / Refeitório

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento ).......................................800mm
_B (largura )................................................800mm
_C (altura )..................................................440mm
(dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelos próprios do fabricante)

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável com boas condições e resistência e estabilidade.
_O conjunto, em forma de paralelepípedo, deve ter arestas e cantos boleados e aberturas laterais para transporte.
_Os pontos de apoio no solo devem ter elementos anti-ruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante.
_Conjunto Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz
de poliuretano, à cor natural. Face superior revestida a material têxtil, resistente
ao uso, lavável e com adequado comportamento à combustão ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:
- Ver Condições Técnicas Gerais: estrutura

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PLATAFORMA - Si06
1.Utilização

|

PE

|

|

EB1

| •

|

Convívio / Refeitório

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento )...........................................800mm
_B (largura )....................................................800mm
_C (altura )......................................................440mm
_1(altura)......................................................220mm
(dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelos próprios do fabricante )

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável com boas condições e resistência e estabilidade.
_O conjunto, em forma de rampa, deve ter arestas e cantos boleados e aberturas laterais
para transporte.
_Os pontos de apoio no solo devem ter elementos anti-ruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante.
_Conjunto Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz
de poliuretano, à cor natural. Face superior revestida a material têxtil, resistente
ao uso, lavável e com adequado comportamento à combustão ( classe M2 ).
- Ver Condições Técnicas Gerais: estrutura

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA COM
PEGAS LATERAIS - Sh02
1.Utilização

|

PE

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura do assento )............................................320mm
_B (profundidade do assento )..................................275/355mm
_C (altura do assento )..............................................280/380mm

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das

|

EB1

| •

|

condições de resistência e estabilidade.
_ A estrutura deve possuir pegas laterais que facilitem o equilíbrio e a postura do utilizador.
_O plano do assento deve apresentar uma curvatura frontal, e deve existir ao nível do assento,
um cinto pélvico ajustável.
_O assento deve ter a possibilidade de ser ajustável em altura e profundidade.
_Os pontos de apoio no solo devem ser anti-ruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, preferencialmente faia, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira, preferencialmente faia, com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Cadeira destinada a crianças com dificuldades posturais

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Aa01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )...............................................................240mm
_A1(largura mínima do encosto )..............................................................000
_B (profundidade útil do assento )............................................................240mm
_C (altura do assento ).............................................................................220mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )..........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )..........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, ou aplicação de
velatura colorida. Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Aa02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento ).................................................................260mm
_A1(largura mínima do encosto )................................................................000
_B (profundidade útil do assento )..............................................................260mm
_C (altura do assento )...............................................................................270mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )........................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)......................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )........................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )............................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).........................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal ).............................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 - 1150mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz
de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida . Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Aa03
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )............................................................300mm
_A1(largura mínima do encosto )............................................................000
_B (profundidade útil do assento )..........................................................280mm
_C (altura do assento )...........................................................................320mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )....................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)..................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )....................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )....................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal ).........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz
de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida. Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Aa11
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )................................................................240mm
_A1(largura mínima do encosto )...............................................................000
_B (profundidade útil do assento ).............................................................240mm
_C (altura do assento )..............................................................................220mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto ).........................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)......................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).......................................30º - 50º
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )...........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )........................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )............................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado em ambas as
faces. Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Aa12
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )...............................................................260mm
_A1(largura mínima do encosto )..............................................................000
_B (profundidade útil do assento )............................................................260mm
_C (altura do assento ).............................................................................270mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).....................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )..........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )..........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 - 1150mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado em ambas as
faces. Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Aa13
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )...............................................................300mm
_A1(largura mínima do encosto )..............................................................000
_B (profundidade útil do assento )............................................................280mm
_C (altura do assento ).............................................................................320mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).....................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )..........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )...........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado em ambas as
faces. Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Ae01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )...............................................................240mm
_A1(largura mínima do encosto )..............................................................000
_B (profundidade útil do assento )............................................................240mm
_C (altura do assento )..............................................................................220mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto).....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )..........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Material plástico texturado
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Ae02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento ).................................................................260mm
_A1(largura mínima do encosto )................................................................000
_B (profundidade útil do assento )..............................................................260mm
_C (altura do assento )...............................................................................270mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )........................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)......................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )...........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )........................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )............................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 - 1150 ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Material plástico texturado.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Ae03
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento ).............................................................300mm
_A1(largura mínima do encosto )............................................................000
_B (profundidade útil do assento )..........................................................280mm
_C (altura do assento )............................................................................320mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)...................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).....................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).....................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal ).........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm ( norma ENV 1729 - 1:2001)

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Material plástico texturado
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Ba01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )..............................................................240mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................................000
_B (profundidade útil do assento )...........................................................240mm
_C (altura do assento )............................................................................220mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )..........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )...........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 -1000mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, ( preferencialmente faia), com acabamento a verniz
de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida. Arestas
arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), acabamento a verniz de poliuretano, à
cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Ba02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )..............................................................260mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................................000
_B (profundidade útil do assento )...........................................................260mm
_C (altura do assento )............................................................................270mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )......................................... 000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )...........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 - 1150mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz
de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida. Arestas
arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de
poliuretano, à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Ba03
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento ).............................................................300mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................................000
_B (profundidade útil do assento )...........................................................280mm
_C (altura do assento )............................................................................320mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto).................................... 000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )..........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz
de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida. Arestas
arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de
poliuretano, à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Ba11
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )..............................................................240mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................................000
_B (profundidade útil do assento )...........................................................240mm
_C (altura do assento )............................................................................220mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)...................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).....................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )..........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado mate em ambas
as faces. Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de
poliuretano, à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Ba3
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )..............................................................300mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................................000
_B (profundidade útil do assento )...........................................................280mm
_C (altura do assento )............................................................................320mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )..........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado mate, em ambas
as faces. Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de
poliuretano, à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA - Ba13
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )..............................................................300mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................................000
_B (profundidade útil do assento )...........................................................280mm
_C (altura do assento )............................................................................320mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )..........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_A cadeira deve ser empilhável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado mate, em ambas
as faces. Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de
poliuretano, à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA COM
BRAÇOS - Ab01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )...............................................................240mm
_A1(largura mínima do encosto )..............................................................000
_B (profundidade útil do assento )............................................................240mm
_C (altura do assento ).............................................................................220mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto ).......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto).....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )...........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )........................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )............................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade, e proporcionar apoios laterais (braços), para equilíbrio do utilizador.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por
acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz
de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida. Arestas
arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA COM
BRAÇOS - Ab02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )...............................................................260mm
_A1(largura mínima do encosto )..............................................................000
_B (profundidade útil do assento )............................................................260mm
_C (altura do assento )..............................................................................270mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto ).......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto).....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )...........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )...........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 - 1150mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade, e proporcionar apoios laterais (braços), para equilíbrio do utilizador.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por
acção do uso.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA COM
BRAÇOS - Ab11
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )...............................................................240mm
_A1(largura mínima do encosto )..............................................................000
_B (profundidade útil do assento )............................................................240mm
_C (altura do assento ).............................................................................220mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto ).......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto).....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )..........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )...........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade, e proporcionar apoios laterais (braços), para equilíbrio do utilizador.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por
acção do uso.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA COM
BRAÇOS - Ab03
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )...............................................................300mm
_A1(largura mínima do encosto )..............................................................000
_B (profundidade útil do assento )............................................................280mm
_C (altura do assento )..............................................................................320mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto ).......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto).....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )..........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )...........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade, e proporcionar apoios laterais (braços), para equilíbrio do utilizador.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz
de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida. Arestas
arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA COM
BRAÇOS - Ab11
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )...............................................................240mm
_A1(largura mínima do encosto )..............................................................000
_B (profundidade útil do assento )............................................................240mm
_C (altura do assento ).............................................................................220mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto ).......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto).....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )..........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )...........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade, e proporcionar apoios laterais (braços), para equilíbrio do utilizador.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por
acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado mate em ambas
as faces. Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA COM
BRAÇOS - Ab12
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento ).................................................................260mm
_A1(largura mínima do encosto )................................................................000
_B (profundidade útil do assento )..............................................................260mm
_C (altura do assento )...............................................................................270mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )........................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)......................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )........................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )............................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )........................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal ).............................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 -1150mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade, e proporcionar apoios laterais ( braços), para equilíbrio do utilizador.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis por
acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado mate em ambas
as faces. Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA COM
BRAÇOS - Ab13
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )..............................................300mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................000
_B (profundidade útil do assento )...........................................280mm
_C (altura do assento ).............................................................320mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto ).......................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto).....................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).......................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )...........................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )........000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )............000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade, e proporcionar apoios laterais ( braços ), para equilíbrio do utilizador.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado mate em ambas
as faces. Arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA COM
BRAÇOS - Af01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )...............................................................240mm
_A1(largura mínima do encosto )..............................................................000
_B (profundidade útil do assento )............................................................240mm
_C (altura do assento ).............................................................................220mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento ).......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )............................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000mm ( norma ENV 1729 -1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade, e proporcionar apoios laterais (braços), para equilíbrio do utilizador.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Material plástico texturado
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA COM
BRAÇOS - Af02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )...............................................................260mm
_A1(largura mínima do encosto )..............................................................000
_B (profundidade útil do assento )............................................................260mm
_C (altura do assento )..............................................................................270mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto ).......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto).....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )..........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )............................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 - 1150mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade, e proporcionar apoios laterais (braços), para equilíbrio do utilizador.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Material plástico texturado
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA COM
BRAÇOS - Af03
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )...............................................................300mm
_A1(largura mínima do encosto )..............................................................000
_B (profundidade útil do assento )............................................................280mm
_C (altura do assento )..............................................................................320mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto ).......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto).....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto )..........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior ).......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )............................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 -1350mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade, e proporcionar apoios laterais (braços), para equilíbrio do utilizador.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Material plástico texturado
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA COM
BRAÇOS - Bb01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento ).............................................................240mm
_A1(largura mínima do encosto )............................................................000
_B (profundidade útil do assento )..........................................................240mm
_C (altura do assento )............................................................................220mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )..........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições de
resistência e estabilidade, e proporcionar apoios laterais ( braços ), para equilíbrio do utilizador.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, ( preferencialmente faia), com acabamento a verniz
de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida. Arestas
arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), acabamento a verniz de poliuretano, à
cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA COM
BRAÇOS - Bb02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )..............................................................260mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................................000
_B (profundidade útil do assento )...........................................................260mm
_C (altura do assento )............................................................................270mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )..........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 - 1150mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade, e proporcionar apoios laterais ( braços ), para equilíbrio dos utilizadores.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz
de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida. Arestas
arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de
poliuretano, à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA COM
BRAÇOS - Bb03
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura mínima do assento )..............................................................300mm
_A1(largura mínima do encosto ).............................................................000
_B (profundidade útil do assento )...........................................................280mm
_C (altura do assento )............................................................................320mm
_C1(altura máxima do limite inferir do encosto )......................................000
_C2(altura mínima do limite superior do encosto)....................................000
_R (raio exterior do rebordo frontal do assento )......................................000
_R1(raio da curvatura horizontal do encosto ).........................................000
_a (inclinação do assento; ponto mais alto/limite posterior )......................000
_b (inclinação do encosto relativamente à horizontal )..........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 11350mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade, e proporcionar apoios laterais ( braços ), para equilíbrio do utilizador.
_O bordo dianteiro do assento deve estar bem apoiado na estrutura.
_A cadeira deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruido, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz
de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida. Arestas
arredondadas em todo o perímetro.
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com acabamento a verniz de
poliuretano, à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANCO CORRIDO - Ai01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento do assento )...................................................900mm
_A1 (largura do assento)............................................................300mm
_C (altura do assento )................................................................320mm

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_O assento deve estar bem apoiado na estrutura, e os pontos de fixação entre ambos não devem estar
acessíveis aos utilizadores.
_O assento deve estar isento de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Estrado Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, em ambas as faces.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANCO CORRIDO - Ai02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento do assento )...................................................1200mm
_A1 (largura do assento).............................................................300mm
_C (altura do assento ).................................................................320mm

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_O assento deve estar bem apoiado na estrutura, e os pontos de fixação entre ambos não devem estar
acessíveis aos utilizadores.
_O assento deve estar isento de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Estrado Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, em ambas as faces.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANCO PARA
VESTIÁRIO - Aj01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento do assento )..................................................1200mm
_A1 (largura do assento)............................................................300mm
_C (altura do assento )................................................................320mm
_C1(altura total )..........................................................................1300mm

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por um assento, um estrado inferior com divisórias ( seis ), para calçado,
uma régua de cabides e uma prateleira superior com divisórias ( seis ).
_O assento deve estar bem apoiado na estrutura, e os pontos de fixação entre ambos não devem estar
acessíveis aos utilizadores.
_Os cabides ( seis ), devem ter boa resistência ao arranque e a dobragem, e as suas ligações a régua,
devem estar preferencialmente ocultas.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Estrado Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),
acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, em ambas as faces.
_Cabides Madeira maciça, com envernizamento à cor natural, aplicação de velatura
colorida, ou PVC
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Régua e Prateleira Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),
acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, em ambas as faces.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANCO CORRIDO - Bi01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento do assento )..................................................900mm
_B ( largura do assento )...........................................................300mm
_C (altura do assento )..............................................................320mm

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_O assento deve estar bem apoiado na estrutura, e os pontos de fixação entre ambos não devem estar
acessíveis aos utilizadores.
_O assento deve estar isento de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Estrado Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, em ambas as faces.
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com arestas arredondadas,
acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANCO CORRIDO - Bi02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento do assento ).................................................1200mm
_B ( largura do assento )...........................................................300mm
_C (altura do assento )..............................................................320mm

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_O assento deve estar bem apoiado na estrutura, e os pontos de fixação entre ambos não devem estar
acessíveis aos utilizadores.
_O assento deve estar isento de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Estrado Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, em ambas as faces.
_Estrutura Madeira maciça, ( preferencialmente faia ), com arestas arredondadas,
acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANCO PARA
VESTIÁRIO - Bj01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento do assento )...................................................1200mm
_A1 (largura do assento)............................................................300mm
_C (altura do assento )................................................................320mm
_C1(altura total )........................................................................1300mm

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por um assento, um estrado inferior com divisórias ( seis ), para calçado,
uma régua de cabides e uma prateleira superior com divisórias ( seis ).
_O assento deve estar bem apoiado na estrutura, e os pontos de fixação entre ambos não devem estar
acessíveis aos utilizadores.
_Os cabides ( seis ), devem ter boa resistência ao arranque e a dobragem, e as suas ligações a régua devem
estar preferencialmente ocultas.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Estrado Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),
acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, em ambas as faces.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA
GIRATÓRIA, S/
BRAÇOS - Ca02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura do assento)...................................................470mm
_B (profundidade útil do assento)....................................440mm
_C (altura do assento).....................................................420 - 550mm
_C1(altura mín. do encosto)...........................................450mm
( Dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelos próprios do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O assento deve ser regulável em altura e inclinação, e a parte frontal deve ser ligeiramente curvada.
_O encosto deve ser regulável, por forma a adaptar-se à zona lombar do utilizador.
_A estrutura deve assentar numa base giratória, com cinco pontos de apoio no solo, montados em rodízios.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios em poliamida, com roda dupla, 50mm de diâmetro, e pala de protecção.
_Assento e Costas Estofados, com espuma de alta densidade, e revestidos a tecido lavável, com
adequado comportamento à combustão, ( classe M2 ).
_Estrutura Tubo, chapa de aço ou poliamida

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA
GIRATÓRIA, C /
BRAÇOS - Ca01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura do assento)....................................................470mm
_B (profundidade útil do assento).....................................440mm
_C (altura do assento)......................................................420-550mm
_C1(altura mín. do encosto)............................................450mm
(dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelos próprios do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível ,sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O assento deve ser regulável em altura e inclinação, e a parte frontal do deve ser ligeiramente curvada.
_O encosto deve ser regulável, por forma a adaptar-se à zona lombar do utilizador.
_A estrutura deve assentar numa base giratória, com cinco pontos de apoio no solo, montados em rodízios.
_Os braços não devem interferir no ajuste ou na movimentação da cadeira para perto da
superfície de trabalho.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios em poliamida, com roda dupla, 50mm de diâmetro, e pala de protecção.
_Assento e Costas Estofados, com espuma de alta densidade, e revestidos a tecido lavável, com
adequado comportamento à combustão, ( classe M2 ).
_Braços Poliuretano
_Estrutura Tubo, chapa de aço ou poliamida

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA
GIRATÓRIA, S/
BRAÇOS - Ca02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura do assento)...................................................470mm
_B (profundidade útil do assento)....................................440mm
_C (altura do assento).....................................................420 - 550mm
_C1(altura mín. do encosto)...........................................450mm
( Dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelos próprios do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O assento deve ser regulável em altura e inclinação, e a parte frontal deve ser ligeiramente curvada.
_O encosto deve ser regulável, por forma a adaptar-se à zona lombar do utilizador.
_A estrutura deve assentar numa base giratória, com cinco pontos de apoio no solo, montados em rodízios.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios em poliamida, com roda dupla, 50mm de diâmetro, e pala de protecção.
_Assento e Costas Estofados, com espuma de alta densidade, e revestidos a tecido lavável, com
adequado comportamento à combustão, ( classe M2 ).
_Estrutura Tubo, chapa de aço ou poliamida

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA
MULTIUSO - Bg01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura exterior )..............................................................350mm
_B( profundidade ).................................................................350mm
_C( altura do assento )...........................................................220mm
_C (altura total )......................................................................450mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_A concepção da estrutura deve permitir uma utilização diversificada do conjunto, como assento
ou plano de trabalho.
_O conjunto deve estar isento de arestas ou cantos contundentes.

4.Materiais e Componentes
_Assento e Costas Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz
de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ),
acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRAS - Cb00
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_De acordo com os modelos do fabricante.

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_ As cadeiras destinam-se a zonas de administração e recepção, podendo ser estofadas ou não,
com ou sem braços.
_As estruturas devem ser sólidas e indeformáveis, com boas condições de estabilidade,
montadas ou não sobre rodízios.

4.Materiais e Componentes
_Espumas As espumas a utilizar devem ser de alta densidade e isentas de cloro.
_Revestimentos As telas ou tecidos de revestimento devem ser resistentes, laváveis e ter
adequado comportamento à combustão, ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

POLTRONAS E
SOFÁS - Cc00
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_De acordo com os modelos do fabricante

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_Os modelos podem ser individuais ou múltiplos, com ou sem braços.
_As estruturas devem ser sólidas e indeformáveis.

4.Materiais e Componentes
_Espumas As espumas a utilizar devem ser de alta densidade e isentas de cloro.
_Revestimentos Os tecidos ou telas de revestimento, devem ser resistentes, laváveis e com
adequado comportamento à combustão, ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA
MULTIUSO8 - Bg01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura exterior )..............................................................350mm
_B( profundidade ).................................................................350mm
_C( altura do assento )...........................................................220mm
_C (altura total )......................................................................450mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_A concepção da estrutura deve permitir uma utilização diversificada do conjunto, como assento ou plano de trabalho.
_O conjunto deve estar isento de arestas ou cantos contundentes.

4.Materiais e Componentes
_Assento e Costas Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com acabamento a verniz
de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura colorida.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ),acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, ou aplicação de
velatura
colorida.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

SOFÁ EM ESPUMA
(INDIVIDUAL) - Cd01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura total )..................................................450mm
_B (profundidade total )........................................480mm
_C (altura do assento ).........................................320mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelos próprios do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
__A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_Conjunto em espuma com revestimento em material resistente ao uso intensivo, lavável e removível.
_Os pontos de apoio no solo devem ser antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante.
_Assento e Costas Bloco de espuma de alta densidade, isenta de cloro. Revestimento em tela de
poliéster, com bom comportamento à combustão, ( classe M2 ).
_Estrutura Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com envernizamento a
poliuretano ou aplicação de velatura colorida.
_Revestimentos Tela sintética com boa resistência ao uso intensivo, lavável e com bom
comportamento à combustão, ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

SOFÁ EM ESPUMA
(DUPLO) - Cd02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura total )..................................................900mm
_B (profundidade total )........................................480mm
_C (altura do assento ).........................................320mm
(Dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelos próprios do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_Conjunto em espuma com revestimento em material resistente ao uso intensivo, lavável e removível.
_Os pontos de apoio no solo devem ser antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante.
_Assento e Costas Bloco de espuma de alta densidade, isenta de cloro. Revestimento em tela de
poliéster, com bom comportamento à combustão, ( classe M2 ).
_Estrutura Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com envernizamento a
poliuretano ou aplicação de velatura colorida.
_Revestimentos Tela sintética com boa resistência ao uso intensivo, lavável e com bom
comportamento à combustão, ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANQUETAS - Da00
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_Dimensões modulares, de acordo com os modelos do fabricante

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_Assentos, com ou sem encosto, para leitura informal e outras actividades, constituídos por blocos de
espuma, com revestimento amovível.
_Apoios no solo em material antiderrapante e resistente ao desgaste.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante e resistente ao desgaste.
_Espumas Espuma de alta densidade, isenta de cloro.
_Revestimentos Tela sintética com boa resistência ao uso intensivo, lavável e com bom
comportamento à combustão, ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ALMOFADAS - Db00
1.Utilização

|

PE

|

Biblioteca /Cent.Recursos

2.Dimensões(mm)
_Dimensões modulares, de acordo com os modelos do fabricante.

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_Assentos, para leitura informal e outras actividades, constituídos por blocos de
espuma, de formas diversas, com revestimento amovível.

4.Materiais e Componentes
_Espumas Espuma de alta densidade, isenta de cloro.
_Revestimentos Tela sintética com boa resistência ao uso intensivo, lavável e com bom
comportamento à combustão, ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA QUADRADA - Fg01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho ).......................................600mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................400mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 -1000mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA QUADRADA - Fg02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho ).......................................600mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................470mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ..........................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 -1150mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA QUADRADA - Fg03
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho ).......................................600mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................540mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ..........................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 -1350mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA QUADRADA - Gg01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura do plano de trabalho ).........................................600mm
_B (profundidade do plano de trabalho).................................600mm
_C (altura do plano de trabalho )............................................400mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ..................... 000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000 ( Norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA QUADRADA - Gg02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura do plano de trabalho ).........................................600mm
_B (profundidade do plano de trabalho).................................600mm
_C (altura do plano de trabalho )............................................470mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ......................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 - 1150mm ( norma ENV 1729 -1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA QUADRADA - Gg03
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura do plano de trabalho ).........................................600mm
_B (profundidade do plano de trabalho).................................600mm
_C (altura do plano de trabalho )............................................540mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas).......................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm (norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça ( preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA DUPLA - Fb01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................400mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 -1000mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da
mesa nos quatro lados, por utentes sentados
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA DUPLA - Fb02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................470mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 -1150mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da
mesa nos quatro lados, por utentes sentados
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA DUPLA - Fb03
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................540mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 -1350mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da
mesa nos quatro lados, por utentes sentados
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA DUPLA - Gb01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )..................................... 1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................400mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ............................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000 ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a
utilização da mesa nos quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA DUPLA - Gb02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................470mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 - 1150mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da
mesa nos seus quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA DUPLA - Gb03
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................540mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da
mesa nos seus quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA
TRAPEZOIDAL - Fd01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do lado maior do plano de trabalho )...........................1200mm
_A1 (comprimento do lado menor do plano de trabalho ) .......................600mm
_B (largura do plano de trabalho)............................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)..............................................................400mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ......................................C - 100mm
_ ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 -1000mm ( norma ENV 1729 - 1: 2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da
mesa nos quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA
TRAPEZOIDAL - Fd02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do lado maior do plano de trabalho ).....................................1200mm
_A1 (comprimento do lado menor do plano de trabalho ) .................................600mm
_B (largura do plano de trabalho)......................................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)........................................................................470mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ................................................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 -1150mm ( norma ENV 1729 - 1: 2001 )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da
mesa nos quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA
TRAPEZOIDAL - Fd03
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do lado maior do plano de trabalho ).....................................1200mm
_A1 (comprimento do lado menor do plano de trabalho ) .................................600mm
_B (largura do plano de trabalho)......................................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)........................................................................540mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ................................................C - 75mm
_ ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 -1350mm ( norma ENV 1729 - 1: 2001 )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da
mesa nos quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA
TRAPEZOIDAL - Gd01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_A1(comprimento do lado menor do plano de trabalho)...............600mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................400mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da
mesa nos seus quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA
TRAPEZOIDAL - Gd02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho ).......................................1200mm
_A1(comprimento do lado menor do plano de trabalho)................600mm
_B (largura do plano de trabalho ).................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)....................................................470mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ).............................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 - 1150mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da
mesa nos seus quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA
TRAPEZOIDAL - Gd03
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho ).......................................1200mm
_A1(comprimento do lado menor do plano de trabalho)................600mm
_B (largura do plano de trabalho ).................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)....................................................540mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ).............................C - 100mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm ( norma ENV 1729 - 1:2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores, e deve permitir a utilização da
mesa nos seus quatro lados, por utentes sentados.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia ), com secção isenta de arestas,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA CIRCULAR - Fe01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (diâmetro do plano de trabalho )..............................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho)....................................................400mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) .............................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000mm ( norma ENV 1729 - 1: 2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA CIRCULAR - Fe02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (diâmetro do plano de trabalho )..............................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho)....................................................470mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) .............................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 - 1150mm ( norma ENV 1729 - 1: 2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA CIRCULAR - Fe03
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (diâmetro do plano de trabalho )...............................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho).....................................................540mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) .............................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1250 - 1550mm ( norma ENV 1729 - 1: 2001 )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA SEMI
CIRCULAR - Ff01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (diâmetro do plano de trabalho ).............................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................400mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ............................000
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 800 - 1000mm ( norma ENV 1729 - 1: 2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA SEMI
CIRCULAR - Ff02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (diâmetro do plano de trabalho )...............................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho).....................................................470mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) .............................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 950 - 1150mm ( norma ENV 1729 - 1: 2001 )

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA SEMI
CIRCULAR - Ff03
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (diâmetro do plano de trabalho )...............................................1200mm
_C (altura do plano de trabalho).....................................................540mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) .............................C - 75mm
_ESTATURA DOS UTILIZADORES: 1100 - 1350mm ( norma ENV 1729 - 1: 2001 )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_As ligações do tampo à estrutura não devem estar acessíveis aos utilizadores.
_O tampo deve ter um encabeçamento de protecção, com arestas arredondadas em todo o perímetro.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA SECRETÁRIA - Fh01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento do plano de trabalho )......................................1200mm
_B (largura do plano de trabalho )................................................600mm
_C (altura do plano de trabalho)...................................................740mm
_C1(altura mínima do espaço para as pernas ) ...........................C - 75mm

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das condições
de resistência e estabilidade.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_O conjunto deve ser fechado por um painel frontal, e ter um bloco com duas gavetas sob o tampo.
_As gavetas devem estar montadas sobre corrediças de roletes ou calhas telescópicas, com sistema de
espera no final do percurso. Fechadura, com chave em duplicado e dobrável ao embate.
_Os pontos de apoio no solo devem ter dispositivos de nivelamento, não desmontáveis por
acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Bloco de Gavetas Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Madeira maciça,
preferencialmente faia, com acabamento a verniz de poliuretano.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Tampo Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín. de 21mm,
revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de
0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em
madeira rija, ou PVC (3mm).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

SECRETÁRIAS E
PEÇAS
COMPLEMENTARES - Ja00
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_De acordo com as linhas do fabricante.

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_As estruturas devem ser sólidas e indeformáveis, com boas condições de estabilidade.
_Os apoios no solo devem ter sistema de nivelamento.
_As gavetas devem deslizar em calhas ( roletes, telescópicas), ter dispositivo de espera no final do percurso,
sistema impeditivo da abertura simultânea das gavetas (principalmente nos blocos rodados), e fechadura.

4.Materiais e Componentes
_Estrutura Tubo ou chapa de aço, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Linha de secretárias para zonas de administração e de secretariado, com blocos de gavetas,
apoiados ou suspensos, incluindo soluções com gavetas para arquivo.
_Peças de complemento e de apoio, incluindo planos de união, mesas e suportes para equipamento
informático, armários ou blocos independentes com tampos à altura das secretárias, módulos de
recepção (balcões), etc.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESAS - Jb00
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_De acordo com as linhas de cada fabricante

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_As estruturas devem ser sólidas e indeformáveis com boas condições de estabilidade.
_As estruturas, (mesas de reunião e trabalho), não devem interferir com a posição das pernas dos utentes,
nem exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_Os pontos de apoio no solo, devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste, e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Madeira maciça, com
acabamento a verniz de poliuretano.
_Tampo Aglomerado de madeira ou MDF, com revestimento a folha de madeira e
acabamento a verniz de poliuretano, revestimento a termolaminado ou postforming.
Vidro temperado ( alternativa )

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Linha de mesas para zonas de administração, secretariado e público, incluindo mesas de trabalho e reunião,
mesas de telefone e apoio.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CLASSIFICADOR
VERTICAL - Lb03
1.Utilização
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_Adaptadas ao Armário Fechado refª. Lb 02

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável com boas condições de resistência.
_O classificador deve ter divisórias verticais ( dezoito ), para pastas A4.
_O classificador deve ser compatível com o interior dos armários, podendo ser apoiado ou suspenso.

4.Materiais e Componentes
_Conjunto Chapa de aço, espessura mínima de 8mm, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CLASSIFICADOR
HORIZONTAL - Lb04
1.Utilização
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_Adaptadas ao Armário Fechado refª Lb 02

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência.
_O classificador deve estar dividido interiormente em cacifos ( vinte ), para formatos A4 ao baixo.
_O classificador deve ser compatível com o interior dos armários, podendo ser apoiado ou suspenso.

4.Materiais e Componentes
_Conjunto Chapa de aço, espessura mínima de 8mm, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO ABERTO
BAIXO - Mb01
1.Utilização
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................850mm
_C1 (altura do soco)..........................................50mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As prateleiras ( duas ), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg,
por metro linear, e possuir sistema impeditivo, do seu deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CLASSIFICADOR
VERTICAL - Mb03
1.Utilização
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_Adaptadas ao Armário Fechado refª. Mb 02

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável com boas condições de resistência.
_O classificador deve ter divisórias verticais ( dezoito ), para pastas A4, ao alto.
_O classificador deve ser compatível com o interior dos armários, podendo ser apoiado ou suspenso.

4.Materiais e Componentes
_Conjunto Madeira maciça ou contraplacado de madeira, ( preferencialmente faia ) com
acabamento a verniz de poliuretano.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CLASSIFICADOR
HORIZONTAL - Mb04
1.Utilização
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_Adaptadas ao Armário Fechado refª Lb 02

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência.
_O classificador deve estar dividido interiormente em cacifos ( vinte ), para formatos A4 ao baixo.
_O classificador deve ser compatível com o interior dos armários, podendo ser apoiado ou suspenso.

4.Materiais e Componentes
_Conjunto Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com
acabamento a verniz de poliuretano.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
FECHADO BAIXO - Na01
1.Utilização
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................850mm
_C1 (altura do soco)..........................................50mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As portas ( duas ), devem ter fechadura de cremona, com chaves em duplicado. As chaves devem ser,
dobráveis ao embate.
_As prateleiras ( duas ), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg,
por metro linear, e possuir sistema impeditivo, do seu deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.
_Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
FECHADO ALTO
CC1 Na02
1.Utilização

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )...........................................1000mm
_B (profundidade exterior ).................................435mm
_C (altura total)...................................................1600mm
_C1(altura do soco)............................................50mm

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As portas (duas), devem ter fechadura de cremona, com chaves em duplicado. As chaves devem ser,
dobráveis ao embate.
_As prateleiras ( quatro ), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg,
por metro linear, e possuir sistema impeditivo, do seu deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Madeira (maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.
_Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO ABERTO
BAIXO - Nb01
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................850mm
_C1 (altura do soco)..........................................50mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As prateleiras ( duas ), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg,
por metro linear, e possuir sistema impeditivo, do seu deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO ABERTO
ALTO - Nb02
1.Utilização

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )...........................................1000mm
_B (profundidade exterior ).................................435mm
_C (altura total)...................................................1600mm
_C1(altura do soco)............................................50mm

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As prateleiras ( quatro ), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg,
por metro linear, e possuir sistema impeditivo, do seu deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Prateleiras Madeira (maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO MISTO - Ng01
1.Utilização
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura ).............................................1000mm
_B (profundidade )...................................435mm
_C (altura total).........................................1600mm
_C1 (altura da prateleira fixa )...................850mm
_C2 (altura do soco).................................50mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário é dividido em dois corpos independentes, separados por uma prateleira fixa.
O corpo superior aberto, e o inferior com portas ( duas ), de abrir, com fechadura de cremona,
e chaves em duplicado. As chaves devem ser dobráveis ao embate.
_As prateleiras ( três ), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg,
por metro linear, e possuir sistema impeditivo, do seu deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.
_Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTRUTURA DE
PRATELEIRAS - Pc00
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

2.Dimensões(mm)
_A( largura exterior )...............................................1000mm
_B( profundidade exterior )......................................400mm
_C( altura total )......................................................2000mm
( Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelo próprio do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto deve ser composto por duas ilhargas e sete prateleiras. as prateleiras devem ser
reguláveis em altura e suportar cargas de 100Kg por metro linear.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, não desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura e Prateleiras Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO CACIFO
(12 ) - Nd01
1.Utilização
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................850mm
_C1 (altura do soco)..........................................50mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário dividido em cacifos ( doze ), distribuídos por três ordens de quatro cacifos.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO CACIFO
(24 ) - Nd02
1.Utilização
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................850mm
_C1 (altura do soco)..........................................50mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário dividido em cacifos ( vinte e quatro ), distribuídos por três ordens de oito cacifos.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO COM
CAIXAS ( 12 ) - Nm01
1.Utilização
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................850mm
_C1 (altura do soco)..........................................50mm
_C2 (altura das caixas ).....................................200mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário dividido em três níveis, por duas prateleiras fixas, comportando cada um,
quatro caixas apoiadas.
_As caixas devem ter aberturas laterais para o seu transporte.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Caixas Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), MDF, com envernizamento à
cor natural ou aplicação de velatura
_Estrutura e Prateleiras Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO COM
GAVETAS ( 15 ) - Nm02
1.Utilização
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )..........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................850mm
_C1(altura do soco)...........................................50mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário com gavetas ( quinze ), distribuídas por três ordens de cinco gavetas.
_As gavetas devem estar montadas em calhas telescópicas ou corrediças de roletes ,
(com sistema de segurança no final do percurso), e terem rasgos frontais para a sua abertura
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.
_Gavetas Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), MDF, com envernizamento
à cor natural ou aplicação de velatura colorida.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO COM
CAIXAS (12) - Nm11
1.Utilização
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior ).........................................1000mm
_B (profundidade exterior )...............................435mm
_C (altura total).................................................850mm
_C1 (altura do soco).........................................50mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário dividido em cacifos ( doze ), distribuídos por três ordens de quatro cacifos,
contendo cada um uma caixa.
_As caixas devem ter aberturas laterais para o seu transporte.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Caixas Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), MDF, com envernizamento
à cor natural ou aplicação de velatura colorida. Material plástico. ( alternativa )
_Estrutura e Divisórias Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO COM
CAIXAS (24) - Nm12
1.Utilização
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior ).........................................1000mm
_B (profundidade exterior )...............................435mm
_C (altura total).................................................850mm
_C1 (altura do soco).........................................50mm

3.Características de concepção:

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário dividido em cacifos ( vinte e quatro ), distribuídos por três ordens de oito cacifos,
contendo cada um uma caixa.
_As caixas devem ter aberturas laterais para o seu transporte.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Caixas Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), MDF, com envernizamento à
cor natural ou aplicação de velatura colorida. Material plástico. ( alternativa )
_Estrutura e Divisórias Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
VESTIÁRIO - Mf02
1.Utilização
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior ).........................................1000mm
_B (profundidade exterior )...............................435mm
_C (altura total).................................................1850mm
_C1 (altura do soco).........................................50mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário dividido em ( três ) cacifos verticais.
_Os cacifos devem ter portas com fechadura, com chaves em duplicado, que devem ser
dobráveis ao embate. As portas devem ter porta etiquetas..
_Os cacifos devem ter uma prateleira superior, um cabide duplo sob a prateleira. Os suportes para toalhas,
chapéus de chuva, e outros dispositivos , são considerados facultativos.
_Os cacifos devem ser ventilados.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Divisórias Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.
_Estrutura e Portas Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
VESTIÁRIO - Nf01
1.Utilização
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )........................................1000mm
_B (profundidade exterior )..............................450mm
_C (altura total)................................................1400mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por um assento, compartimentos ( oito ) sob o assento, para calçado,
uma prateleira superior e um varão para suspensão de cabides, sob a prateleira.
_Os pontos de apoio no solo devem ter protecções antiruído, resistentes ao desgaste, e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Assento e Prateleira Contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), ou MDF, acabamento a
verniz de poliuretano ou aplicação de velatura colorida.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia),
acabamento a verniz de
_Varão Tubo de aço, secção circular, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
VESTIÁRIO - Nf02
1.Utilização
2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )........................................1000mm
_B (profundidade exterior )..............................435mm
_C (altura total)................................................1600mm
_C1 (altura do soco)........................................50mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O interior do armário dividido em ( três ) cacifos verticais.
_Os cacifos devem ter portas com fechadura, com chaves em duplicado, que devem ser
dobráveis ao embate. As portas devem ter porta etiquetas..
_Os cacifos devem ter uma prateleira superior, um cabide duplo sob a prateleira. Os suportes para toalhas,
chapéus de chuva, e outros dispositivos , são considerados facultativos.
_Os cacifos devem ser ventilados.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Divisórias Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.
_Estrutura e Portas Madeira ( maciça, aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTANTE - Nn01
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura )...........................................900mm
_B (profundidade ).................................350mm
_C (altura total)......................................1200mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_A estante deve estar isenta de arestas ou cantos contundentes.
_As prateleiras ( três ), devem ser amovíveis e reguláveis em altura, com sistema impeditivo do seu
deslizamento. Deve existir a possibilidade da sua utilização inclinada.
_Os pontos de apoio no solo, devem ter elementos niveladores, não desmontáveis por
acção do uso ou dos utilizadores.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura Madeira maciça (preferencialmente faia), acabamento a verniz de poliuretano à
cor natural ou aplicação de velatura colorida.
_Prateleiras Aglomerado folheado ou contraplacado de madeira, com acabamento a verniz de
poliuretano, à cor natural. Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxidica. (
alternativa ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTANTE
EXPOSITOR MÓVEL - Nn02
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura )............................................1000mm
_B (profundidade )..................................350 / 460mm
_C (altura total).......................................1000mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade
_O conjunto é móvel, assente em rodízios ( quatro ), com duas faces de utilização, sendo uma para
arrumo de livros e outra para exposição, ambas com três níveis.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, dois com travão, diâmetro de 75mm e rasto em
borracha.
_Estrutura e Prateleiras Madeira ( maciça , aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura
colorida ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
FECHADO PARA
ARQUIVO - La03
1.Utilização

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior)............................................1000mm
_B (profundidade exterior ).................................435mm
_C (altura total)...................................................1850mm
_C1 (altura do soco)...........................................50mm

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As portas (duas), do tipo harmónio devem ter fechadura de cremona com chave em duplicado.
As chaves devem ser dobráveis, ao embate.
_As prateleiras ( cinco ), devem ser amovíveis e reguláveis em altura, permitindo a suspensão de bolsas
de arquivo ( A4 ). Cada prateleira deve suportar cargas até 100Kg. por metro linear, e ter sistema
impeditivo da sua queda ou deslizamento
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Bolsas Cartolina kraft de 180g
_Estrutura e Portas Chapa de aço, de espessura não inferior a 8mmm, acabamento a tinta epoxídica.
_Prateleiras Chapa de aço, de espessura não inferior a 8mmm, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Cada armário deve ser fornecido com 180 bolsas.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
FECHADO PARA
ARQUIVO - La04
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior)...........................................1000mm
_B (profundidade exterior )................................435mm
_C (altura total)..................................................1850mm
_C1 (altura do soco)..........................................50mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As portas ( duas ), do tipo harmónio devem ter fechadura de cremona, com chave em duplicado.
As chaves devem ser dobráveis, ao embate.
_O interior do armário deve estar concebido por forma a permitir a utilização de quadros telescópicos,
(máximo de 3 por armário), os quais podem existir em simultâneo com as prateleiras.
Os quadros devem permitir o arquivo de documentos A4 ao baixo, ou a utilização de caixas
para arquivo de CD's.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Chapa de aço, de espessura não inferior a 8mmm, acabamento a tinta epoxídica.
_Prateleiras Chapa de aço, de espessura não inferior a 8mmm, acabamento a tinta epoxídica.
_Quadros Telescópicos Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

FICHEIRO A5 - Lp01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )........................................280mm
_B (profundidade exterior)...............................370mm
_C (altura exterior total)...................................2000mm
( dimensões preferenciais admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência.
_O conjunto é composto por uma caixa e uma gaveta para formato ( A5 ) ao baixo.
_A gaveta deve estar montada sobre guias, corrediças de roletes ou similares, e ter
compressor e porta etiquetas.
_O ficheiro deve ter sistema impeditivo do seu deslizamento , quando sobreposto com modelos idênticos.

4.Materiais e Componentes
_Caixa e Gavetas Chapa de aço de espessura não inferior a 8mm, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

FICHEIRO A6 - Lp02
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior )........................................350mm
_B (profundidade exterior)...............................370mm
_C (altura exterior total)...................................150mm
( Dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência.
_O conjunto é composto por uma caixa e duas gavetas para formato ( A6 ) ao baixo.
_As gavetas devem estar montadas sobre guias, corrediças de roletes ou similares, e terem
compressor e porta etiquetas.
_O ficheiro deve ter sistema impeditivo do seu deslizamento , quando sobreposto com modelos idênticos.

4.Materiais e Componentes
_Caixa e Gavetas Chapa de aço de espessura não inferior a 8mm, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
CHAVEIRO - Lp11
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura )..........................................350mm
_B (profundidade )................................100mm
_C (altura total).....................................550mm
(Dimensões preferenciais admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estar concebida
para a fixação do armário à parede.
_A porta, deve ter fechadura com chave em duplicado. As chaves devem ser dobráveis ao embate.
_O interior deve permitir a suspensão de 150 chaves

4.Materiais e Componentes
_Estrutura e Porta Chapa de aço de espessura não inferior a 8mm, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIO
FECHADO PARA
ARQUIVO - Ma04
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (largura exterior).........................................1000mm
_B (profundidade exterior )..............................435mm
_C (altura total)................................................1850mm
_C1 (altura do soco)........................................50mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As portas (duas), do tipo harmónio devem ter fechadura de cremona com chave em duplicado.
As chaves devem ser dobráveis ao embate.
_O interior do armário deve estar concebido, por forma a permitir a utilização de quadros telescópicos,
(máximo de 3 por armário ), os quais podem existir em simultâneo com as prateleiras.
Os quadros devem permitir o arquivo de documentos ( A4 ) ao baixo, ou a utilização de caixas
para arquivo de CD's.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida.
_Estrutura e Portas Madeira ( maciça. aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.
_Prateleiras Madeira ( maciça. aglomerado folheado ou contraplacado ), preferencialmente
faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento a
termolaminado mate.
_Quadros Telescópicos Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ARMÁRIOS - Pb00
1.Utilização
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_De acordo com os modelos do fabricante

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_As portas devem ter fechadura com chave em duplicado. As chaves devem ser dobráveis ao embate.
_As prateleiras, devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100kg. por metro linear,
e ter sistema impeditivo da sua queda ou deslizamento.
_Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura e Prateleiras Chapa de aço com acabamento a tinta epoxídica. Aglomerado de madeira,
folheado, com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou revestimento
a melamina. ( alternativa )
_Portas Chapa de aço com acabamento idêntico à estrutura. Painéis de aglomerado
com acabamentos idênticos à estrutura. Vidro temperado.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Linha de armários parta zonas de administração, recepção, secretariado e arquivo, podendo incluir soluções
modulares com elementos desmontáveis.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

EXPOSITOR
VITRINE - Ra02
1.Utilização

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento)................................................1500mm
_B (largura)..........................................................75mm
_C (altura )...........................................................850mm

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_ A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência, e estar concebida
para a fixação do expositor à parede.
_As portas de correr ( duas ), em vidro, devem ter encabeçamento superior e inferior e deslizar em calhas.
_Fechadura de canhão com chave em duplicado.
_O fundo deve ser revestido em material próprio para afixação.

4.Materiais e Componentes
_Estrutura Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Madeira (maciça, aglomerado
ou contraplacado), preferencialmente faia, com acabamento a verniz de
poliuretano à cor natural. (alternativa)
_Fundo Corticite ou similar com espessura mínima de 7mm.
_Portas Vidro incolor, com a espessura mínima de 5mm, com arestas biseladas.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

EXPOSITOR
VITRINE - Ra03
1.Utilização

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento)................................................1800mm
_B (largura)..........................................................75mm
_C (altura )...........................................................850mm

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_ A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência, e estar concebida,
para a fixação do expositor à parede.
_As portas de correr (duas), em vidro, devem ter encabeçamento superior e inferior e deslizar em calhas.
_Fechadura de canhão com chave em duplicado.
_O fundo deve ser revestido em material próprio para afixação.

4.Materiais e Componentes
_Estrutura Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Madeira (maciça, aglomerado
ou contraplacado), preferencialmente faia, com acabamento a verniz de
poliuretano, à cor natural. (alternativa)
_Fundo Corticite ou similar com espessura mínima de 7mm.
_Portas Vidro incolor, com a espessura mínima de 5mm, com arestas biseladas.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESTRUTURA PARA
TRANSPORTE DE
MATERIAL - Rh01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento da estrutura )................................................900mm
_B (largura da estrutura )...........................................................450mm
_C ( altura da estrutura )...........................................................900mm
_C1(altura das caixas )..............................................................200mm
_C2 ( altura interior dos tabuleiros )............................................2 X 50mm
1 X 100mm

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura móvel, assente em rodízios ( quatro ), com três ordens de
tabuleiros, apoiadas na estrutura.
_Os tabuleiros devem ser leves, indeformáveis, resistentes e possuírem aberturas laterais,
para o seu manuseamento.
_O sistema de apoio dos tabuleiros deve ser impeditivo da sua queda ou deslizamento.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais ( dois com travão ), diâmetro de 75mm e rasto de
borracha.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. (alternativa )
_Tabuleiros Madeira maciça, contraplacado de madeira ou MDF, com acabamento a verniz de
poliuretano à cor natural, ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CARRO MULTIUSO - Rj01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento da estrutura )................................................900mm
_B (largura da estrutura )...........................................................450mm
_C ( altura da estrutura )...........................................................900mm
_C1(altura das caixas )..............................................................200mm
_C2 ( altura interior dos tabuleiros )............................................2 x 50mm
1 x 100mm
_R (diâmetro dos rodízios ).........................................................75mm

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura móvel, assente em rodízios ( quatro ), com três ordens,
de tabuleiros fixos.
_Os tabuleiros devem ser resistentes e indeformáveis.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, ( dois com travão ), 75mm de diâmetro, e rasto em
borracha.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. (alternativa )
_Tabuleiros Madeira maciça, contraplacado de madeira ou MDF, com acabamento a verniz de
poliuretano à cor natural, ou revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CARRO PARA
LIVROS - Rj11
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento).........................................850mm
_B (largura ).................................................450mm
_C (altura )...................................................850mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura móvel assente em rodizios ( quatro ), e dois tabuleiros fixos,
(superior e inferior), tendo o tabuleiro superior, divisórias verticais (quatro ), paralelas ao lado de maior
dimensão, para exposição de livros.
_A estrutura poderá ter uma pega lateral para facilitar o seu deslocamento.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, ( dois com travão ), diâmetro de 75mm e rasto em
borracha.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com
acabamento de verniz de poliuretano, à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida. Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. ( alternativa )
_Tabuleiros e Expositores Aglomerado folheado ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ),
com acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CARRO PARA
PINTURA - Rj21
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento)...............................................850mm
_B (largura ).......................................................450mm
_C (altura ).........................................................850mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura móvel, assente em rodízios ( quatro ), dois tabuleiros fixos
(superior e inferior), e duas prateleiras intermédias, fixas ou montadas em calhas telescópicas.
_O tabuleiro superior deve ter um elemento com furos circulares ( seis), de apoio a recipientes
para tintas e pincéis.
_A estrutura poderá ter uma pega lateral para facilitar o seu deslocamento.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, ( dois com travão ), diâmetro de 75mm e rasto em
borracha.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com
acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida. Tubo de aço, com acabamento a tinta epoxídica. ( alternativa )
_Tabuleiros e Prateleiras Aglomerado ou contraplacado de madeira com revestimento a termolaminado
mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CARRO PARA
ÁGUA E AREIA - Rj31
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento )..................................................1100mm
_B ( largura )............................................................600mm
_C ( altura )..............................................................580mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variação, em modelos próprios do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura móvel, assente em rodízios ( quatro ), um contentor em
material resistente a água e areia, (assente ou suspenso), e uma prateleira inferior para apoio de objectos.
_O sistema de apoio do contentor deve ser impeditivo da sua queda ou deslizamento.
_O contentor poderá ter um tampo com uma abertura central.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, ( dois com travão ), diâmetro de 75mm, e rasto em
borracha.
_Contentores Plástico, fibra, etc.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida. ( alternativo)
_Prateleiras Contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), perfurado. com
acabamento a verniz de poliuretano. Rede metálica, com acabamento a tinta
epoxídica. ( alternativa )

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CARRO PARA LIXO - Rj41
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento da estrutura )...................................................850mm
_B ( largura da estrutura )............................................................450mm
_C ( altura da estrutura ).............................................................450mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variação, em modelos próprios do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura móvel, assente em rodízios ( quatro ), com três contentores
amovíveis, apoiadas na estrutura.
_O sistema de apoio dos contentores deve ser impeditivo da sua queda ou deslizamento.
_Os contentores devem ser leves, indeformáveis, resistentes e possuírem aberturas laterais
para o transporte.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, ( dois com travão ), diâmetro de 75mm, e rasto em
borracha.
_Contentores Material plástico, Fibra, Contraplacado de madeira ou MDF, com aplicação de
velatura colorida.
_Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. (alternativa )

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

VESTIÁRIO MÓVEL - Sb01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento da estrutura )................................................1600mm
_B (largura da estrutura )...........................................................400mm
_C ( altura da estrutura )...........................................................200mm

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura móvel, assente em rodízios ( quatro ), com uma régua dupla
de cabides ( 2 x dez ), e um estrado inferior.
_Os cabides devem ter boa resistência ao arranque e à dobragem, e a sua fixação à régua deve
estar oculta.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodizíos multidirecionais ( dois com travão ), diâmetro de 75mm, e rasto de
borracha.
_Cabides Varão de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Poliamida. ( alternativa )
_Estrutura e Estrado Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Régua Madeira maciça ou contraplacado de madeira com arestas e cantos boleados,
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural. Tubo ou chapa de aço, com
acabamento a tinta epoxídica ( alternativa ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BIOMBO - Sa01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura do painel ).................................700mm
_C ( altura do painel )...................................1400mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variação, em modelos próprios do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por , cinco painéis intermutáveis, com sistema de ligação que possibilite o seu,
posicionamento em diferentes ângulos.
_Os painéis devem simular as seguintes situações; porta, janela, balcão. teatro de fantoches e expositor.
Os vários elementos constituintes devem estar isentos de arestas ou cantos contundentes.
_Os pontos de apoio no solo devem ter elementos anti-ruídop, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.
_O espelho deve ter um encabeçamento de protecção.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com
acabamento de verniz de poliuretano, à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CAVALETE - Sa21
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura do painel).....................................700mm
_C(altura do painel)........................................700mm
_C1 (altura do painel ao solo )........................400mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura e dois painéis fixos, com calha inferior a toda a largura para
apoio de materiais, cada calha deve ter furos circulares ( quatro ), para apoio de recipientes
para tintas e pincéis.
_Prateleira entre painéis para apoio de materiais.
_Os pontos de apoio no solo devem ter material antiderrapante, resistente ao desgaste e não desmontável
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Borracha.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com
acabamento de verniz de poliuretano, à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida. Tubo de aço, com secção isenta de arestas, com acabamento a tinta
epoxídica. ( alter

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ESPELHO MÓVEL - Sa11
1.Utilização PE • EB1
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura do painel ).................................600mm
_C ( altura do painel )...................................1200mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante )

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura móvel, assente em rodízios ( quatro), e um painel fixo
com uma face espelhada. A face contrária poderá funcionar como expositor.
_O espelho deve ter um encabeçamento de protecção.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodizíos multidirecionais, ( dois com travão ), diâmetro de 75mm e rasto em
borracha.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com
acabamento de verniz de poliuretano, à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida.
_Painel Aglomerado ou contraplacado de madeira com encabeçamento de protecção,
tendo uma face revestida com vidro acrílico espelhado, e a outra com corticite
com a espessura mínima de 5mm.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Admitem-se soluções com as duas faces espelhadas.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CAVALETE - Sa21
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura do painel).....................................700mm
_C(altura do painel)........................................700mm
_C1 (altura do painel ao solo )........................400mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por uma estrutura e dois painéis fixos, com calha inferior a toda a largura para
apoio de materiais, cada calha deve ter furos circulares ( quatro ), para apoio de recipientes
para tintas e pincéis.
_Prateleira entre painéis para apoio de materiais.
_Os pontos de apoio no solo devem ter material antiderrapante, resistente ao desgaste e não desmontável
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Borracha.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira ( preferencialmente faia ), com
acabamento de verniz de poliuretano, à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida. Tubo de aço, com secção isenta de arestas, com acabamento a tinta
epoxídica. ( alter
_Painéis Aglomerado ou contraplacado de madeira com revestimento a termolaminado
mate e encabeçamento de protecção.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

RECIPIENTE PARA
PAPÉIS - Rd00
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento)........................................360mm
_B (largura).................................................150mm
_C (altura )..................................................300mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido e indeformável, sem arestas ou cantos contundentes, com aberturas laterais,
servindo de pegas para transporte.
_Os pontos de apoio no solo devem ser antiruído, resistentes ao desgaste, e não facilmente
desmontáveis por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Conjunto Chapa de aço, com espessura mínima de 1mm, acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_ Admitem-se modelos alternativos, desde que possuam características e capacidade idênticas.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

FLOREIRA - Rf00
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento exterior )..........................................400mm
_B ( largura exterior ) ..................................................400mm
_C ( altura total )..........................................................450mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência.
_O conjunto deve ser composto por uma estrutura móvel, e um contentor para plantas, o qual deve ser
amovível e resistente à corrosão.
_Os apoios no solo devem estar montados sobre rodízios.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, com pala de protecção, 50mm de diâmetro, em
poliamida.
_Contentores Chapa inox ou plástico.
_Estrutura Madeira maciça, preferencialmente faia, com acabamento a verniz de poliuretano,
ou aplicação de velatura colorida. Tubo ou chapa de aço com acabamento a
tinta epoxídica. ( alternativa )

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

RÉGUA DE
CABIDES - Rc00
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento ).....................................................1200mm
_C ( altura ).................................................................200mm
(dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante)

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, e possibilitar a fixação da régua na parede.
_O conjunto é composto por uma régua com cabides ( doze ).
_Os cabides devem ter boa resistência ao arranque e à dobragem, e a sua fixação à régua deve
estar oculta.

4.Materiais e Componentes
_Cabides Varão de aço, com acabamento a tinta epoxídica, ou varão de aço escovado.
_Conjunto Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), com
acabamento de verniz de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida. Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. ( alternativa )

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

SUPORTE PARA
CHAPÉUS DE
CHUVA - Re00
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Biblioteca /Cent.Recursos
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_A( comprimento )............................................600mm
_B( largura ).....................................................200mm
_C( altura ).......................................................500mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações em modelo próprio do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência.
_O conjunto deve ter uma grelha superior com divisórias , para colocação dos chapéus, e um tabuleiro
inferior, para recolha de água.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais anti ruído, resistentes ao desgaste, e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Estrutura Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Madeira maciça,
preferencialmente faia, com acabamento a verniz de poliuretano. ( alternativa )
_Tabuleiros Chapa de aço inox ou plástico.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CABIDE - Rg00
1.Utilização
Biblioteca /Cent.Recursos
Gestão / Secretaria

2.Dimensões(mm)
_De acordo com o modelo do fabricante

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é constituído por uma coluna e uma base, tendo na parte superior cabides ( seis ), resistentes
ao arranque e à dobragem, e na parte inferior, suporte para guarda-chuvas, com base apara pingas.

4.Materiais e Componentes
_Base Pedra polida ou chapa inox
_Cabides Tubo ou varão de aço, acabamento idêntico à estrutura.
_Estrutura Tubo ou chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

RÉGUA DE
CABIDES - Sa31
1.Utilização

|

PE

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento )......................................................1100mm
_B (largura )................................................................200mm
_C ( altura ).................................................................200mm

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, e possibilitar a fixação da régua na parede.
_O conjunto é composto por uma régua com cabides ( seis ), e uma prateleira superior com divisórias ( seis ).
_Os cabides devem ter boa resistência ao arranque e à dobragem, e a sua fixação à régua deve
estar oculta.

4.Materiais e Componentes
_Cabides Varão de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Madeira maciça, com
acabamento a verniz de poliuretano ou aplicação de velatura colorida. Poliamida.
( alternativas )
_Conjunto Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), com
acabamento de verniz de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

SUPORTE PARA
COPOS E TOALHAS - Sa41
1.Utilização

|

PE

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( comprimento ).....................................................1000mm
_B (largura )................................................................200mm
_C ( altura ).................................................................200mm

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, e possibilitar a fixação da régua na parede.
_O conjunto é composto por uma régua com cabides ( dez ), e um suporte para copos ( dez ).
_Os cabides devem ter boa resistência ao arranque e à dobragem, e a sua fixação à régua deve ,
estar oculta.

4.Materiais e Componentes
_Cabides Madeira maciça, com acabamento a verniz de poliuretano ou aplicação de
velatura colorida. Poliamida. ( alternativa )
_Conjunto Madeira maciça ou contraplacado de madeira (preferencialmente faia ), com
acabamento de verniz de poliuretano à cor natural, ou aplicação de velatura
colorida.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CATRE - Sc01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento)........................................1300mm
_B (largura ).................................................550mm
_C (altura)....................................................300mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variações para modelos próprios do fabricante)

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade
_A superfície de repouso deve apresentar flexão mínima quando em uso, e ser desmontável.
_O catre deve ser empilhável
_Os pontos de apoio no solo deve ser anti-ruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Borracha
_Estrutura Tubo de aço com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.
_Superfície de Repouso Tela de poliéster, com adequado comportamento à combustão. (classe M1)

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CATRE - Sd01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento)........................................1300mm
_B (largura ).................................................550mm
_C (altura)....................................................300mm
( dimensões preferenciais admitindo-se variações para modelos próprios do fabricante)

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade
_A superfície de repouso é constituída por um estrado de madeira e um colchão de espuma.
_O catre deve ser empilhável
_Os pontos de apoio no solo devem ser anti-ruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis ,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Borracha
_Colchão Espuma de alta densidade, isenta de cloro, com revestimento a tela de poliéster
com adequado comportamento à combustão. (classe M1)
_Estrutura e Estrado Madeira maciça ou contraplacado de madeira, preferencialmente faia, com
acabamento a verniz de poliuretano ou aplicação de velatura colorida.

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

DEGRAUS - Sg01
1.Utilização
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura total)..............................................600mm
_B ( profundidade total )...................................600mm
_C (altura total )................................................360mm
_C1 (altura do degrau ).....................................120mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido e indeformável
_O conjunto deve ter a forma de escada com três degraus.
_O conjunto deve estar revestido com material lavável.
_O apoio no solo deve ter elementos antiderrapantes, resistentes ao desgaste, e não desmontáveis,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante.
_Conjunto Espuma de alta densidade, isenta de cloro, com revestimento em tela de poliéster,
com adequado comportamento à combustão ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

ONDA - Sg11
1.Utilização
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura total).............................................600mm
_B ( profundidade total )..................................600mm
_C (altura do ponto mais alto)..........................240mm
_C1 (altura da base ).......................................120mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido e indeformável
_O conjunto deve ter a forma de uma onda.
_O conjunto deve estar revestido com material lavável.
_O apoio no solo deve ter elementos antiderrapantes, resistentes ao desgaste, e não desmontáveis,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante.
_Conjunto Espuma de alta densidade, isenta de cloro, com revestimento em tela de poliéster,
com adequado comportamento à combustão ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PLATAFORMA - Sg21
1.Utilização
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura total).............................................600mm
_B ( profundidade total )..................................600mm
_C (altura total )...............................................120mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido e indeformável
_O conjunto deve ter a forma de um paralelepípedo.
_O conjunto deve estar revestido com material lavável.
_O apoio no solo deve ter elementos antiderrapantes, resistentes ao desgaste, e não desmontáveis,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante.
_Conjunto Espuma de alta densidade, isenta de cloro, com revestimento em tela de poliéster,
com adequado comportamento à combustão ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PLATAFORMA - Sg22
1.Utilização
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura total).............................................600mm
_B ( profundidade total )..................................600mm
_C (altura total )...............................................240mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido e indeformável
_O conjunto deve ter a forma de um paralelepípedo.
_O conjunto deve estar revestido com material lavável.
_O apoio no solo deve ter elementos antiderrapantes, resistentes ao desgaste, e não desmontáveis,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante.
_Conjunto Espuma de alta densidade, isenta de cloro, com revestimento em tela de poliéster,
com adequado comportamento à combustão ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

PLATAFORMA - Sg23
1.Utilização
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura total).............................................600mm
_B ( profundidade total )..................................600mm
_C (altura total )...............................................360mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido e indeformável
_O conjunto deve ter a forma de um paralelepípedo.
_O conjunto deve estar revestido com material lavável.
_O apoio no solo deve ter elementos antiderrapantes, resistentes ao desgaste, e não desmontáveis,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante.
_Conjunto Espuma de alta densidade, isenta de cloro, com revestimento em tela de poliéster,
com adequado comportamento à combustão ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

RAMPA - Sg31
1.Utilização
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura total).............................................600mm
_B ( profundidade total )..................................600mm
_C (altura do ponto mais baixo )......................120mm
_C1( altura do ponto mais alto ).......................240mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido e indeformável
_O conjunto deve ter a forma de uma rampa.
_O conjunto deve estar revestido com material lavável.
_O apoio no solo deve ter elementos antiderrapantes, resistentes ao desgaste, e não desmontáveis,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante.
_Conjunto Espuma de alta densidade, isenta de cloro, com revestimento em tela de poliéster,
com adequado comportamento à combustão ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

RAMPA - Sg32
1.Utilização
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura total)..............................................600mm
_B ( profundidade total )...................................600mm
_C (altura do ponto mais baixo ).......................240mm
_C1( altura do ponto mais alto ).......................360mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido e indeformável
_O conjunto deve ter a forma de uma rampa.
_O conjunto deve estar revestido com material lavável.
_O apoio no solo deve ter elementos antiderrapantes, resistentes ao desgaste, e não desmontáveis,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante.
_Conjunto Espuma de alta densidade, isenta de cloro, com revestimento em tela de poliéster,
com adequado comportamento à combustão ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

TÚNEL - Sg41
1.Utilização
Convívio / Refeitório
Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A ( largura total).............................................600mm
_B ( profundidade total )..................................600mm
_C (altura do ponto mais alto)..........................600mm
_C1 (altura da base ).......................................120mm

|

PE

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido e indeformável
_O conjunto deve ter a forma de um arco romano
_O conjunto deve estar revestido com material lavável.
_O apoio no solo deve ter elementos antiderrapantes, resistentes ao desgaste, e não desmontáveis,
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Material antiderrapante.
_Conjunto Espuma de alta densidade, isenta de cloro, com revestimento em tela de poliéster,
com adequado comportamento à combustão ( classe M2 ).

5.Outras Especificações:

6.Observações

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA COM
PEGAS LATERAIS - Sh01
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura do assento )........................................280mm
_B (profundidade do assento )..............................225/300mm
_C (altura do assento )..........................................210/310mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_ A estrutura deve possuir pegas laterais que facilitem o equilíbrio e a postura do utilizador.
_O plano do assento deve apresentar uma curvatura frontal, e deve existir ao nível do assento,
um cinto pélvico ajustável.
_O assento deve ter a possibilidade de ser ajustável em altura e profundidade.
_Os pontos de apoio no solo devem ser anti-ruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, preferencialmente faia, com acabamento a verniz de
poliuretano, à cor natural.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira, preferencialmente faia, com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Cadeira destinada a crianças com dificuldades posturais

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CADEIRA COM
PEGAS LATERAIS - Sh02
1.Utilização

|

PE

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (largura do assento )............................................320mm
_B (profundidade do assento )..................................275/355mm
_C (altura do assento )..............................................280/380mm

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_ A estrutura deve possuir pegas laterais que facilitem o equilíbrio e a postura do utilizador.
_O plano do assento deve apresentar uma curvatura frontal, e deve existir ao nível do assento,
um cinto pélvico ajustável.
_O assento deve ter a possibilidade de ser ajustável em altura e profundidade.
_Os pontos de apoio no solo devem ser anti-ruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, preferencialmente faia, com acabamento a verniz de
poliuretano à cor natural.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira, preferencialmente faia, com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Cadeira destinada a crianças com dificuldades posturais

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

MESA COM
RECORTES - Sh11
1.Utilização

|

PE

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A( largura )........................................................750mm
_B( profundidade )..............................................600mm
_C( altura )..........................................................425/550mm
D( diâmetro do semicírculo )..............................300mm

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_A mesa deve ser regulável em altura, com sistema de fácil manuseamento.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_O tampo deve ter um recorte semicircular no lado de maior dimensão.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais anti-ruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Borracha
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira, preferencialmente faia, com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Contraplacado de madeira, preferencialmente faia, revestimento a termolaminado
mate e encabeçamento em madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Mesa destinada a crianças com dificuldades posturais

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

RECORTES - Sh12
1.Utilização

|

PE

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A( largura )..............................................................1200mm
_B( profundidade )....................................................600mm
_C( altura )................................................................425/550mm
_D( diâmetro do circulo )..........................................300mm

|

• | EB1

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A concepção da estrutura deve permitir soluções tão leves quanto possível, sem prejuízo das
condições de resistência e estabilidade.
_A mesa deve ser regulável em altura, com sistema de fácil manuseamento.
_A estrutura não deve interferir com a posição das pernas dos utilizadores.
_O tampo deve ter dois recortes semicirculares no lado de maior dimensão.
_A estrutura não deve exceder os limites da projecção horizontal do tampo.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais anti-ruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Borracha
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira, preferencialmente faia, com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Tampo Contraplacado de madeira, preferencialmente faia, revestimento a termolaminado
mate e encabeçamento em madeira rija.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Mesa destinada a crianças com dificuldades posturais

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

CONJUNTO MESACADEIRA
COM
REGULAÇÕES
MÚLTIPLAS - Sh21
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A( comprimento da estrutura )........................................1000mm
_B( largura da estrutura )..................................................450mm
_B1(largura do plano de trabalho)....................................600mm
_C( altura do assento).....................................................400/550mm
_C1( altura do encosto)....................................................450/700mm
_C2( altura do plano de trabalho )....................................550/700mm
_D ( profundidade do plano de trabalho ).........................750mm
(dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto, composto por um assento e um plano de trabalho deve ser móvel.
_O assento deve ser regulável em altura, profundidade e inclinação, e estar equipado com um
cinto pélvico, ajustável.
_O encosto deve ser regulável em altura e ter umas abas laterais.
_O plano de trabalho deve ser regulável em altura e inclinação e ter um recorte semicircular do
lado do utilizador.
_Os pontos de apoio no solo devem ter rodízios.

4.Materiais e Componentes
_Abas Laterais Contraplacado de madeira, estofado com espuma de alta densidade, com
revestimento em material têxtil, resistente ao uso, lavável, e com adequado
comportamento à combustão. ( Classe M2)
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, com travão, diâmetro de 50mm ( mínimo ) e rasto em
borracha.
_Assento e Costas Contraplacado de madeira, estofado com espuma de alta densidade, com
revestimento em material têxtil, resistente ao uso, lavável, e com adequado
comportamento à combustão. ( Classe M2)
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira, preferencialmente faia, com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Plano de Trabalho Contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Conjunto assento-plano de trabalho, destinado a crianças com necessidades especiais ou incapacidades ao
nível dos quadris e membros inferiores.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

BANCO
TERAPÊUTICO - Sh31
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A (comprimento )................................................1200mm
_B (largura da estrutura )......................................500mm
_C (altura do assento ).........................................270/420mm
_D (diâmetro do cilindro ).....................................200mm
( dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_O conjunto deve ser sólido e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto é composto por um cilindro e uma estrutura de apoio.
_A estrutura de apoio deve proporcionar de um dos lados , apoio para as costas.
_O cilindro deve ser regulável em altura, e ter um cinto pélvico ajustável.
_Os pontos de apoio no solo devem ter terminais antiruído, resistentes ao desgaste e não desmontáveis
por acção do uso.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Poliamida
_Cilindro Estrutura em madeira ou derivados, estofada com espuma de alta densidade, com
revestimento a tela de poliéster, com adequado comportamento à combustão. (
classe M1 )
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira, preferencialmente faia, com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Equipamento destinado a actividades de psicomotricidade.

MOBILIÁRIO ESCOLAR

ESPECIFICAÇÕES

SUPORTE DE
POSIÇÃO
RECLINÁVEL - Sh41
1.Utilização

|

PE

|

• | EB1

|

Espaços de Ensino

2.Dimensões(mm)
_A( comprimento da estrutura )....................................1200mm
_B( largura da estrutura )..............................................600mm
_C( altura total).............................................................680/1000mm
_D(largura do plano de trabalho)..................................600mm
_E(profundidade do plano de trabalho)........................600mm
(dimensões preferenciais, admitindo-se variação em modelos próprios do fabricante )

|

|

|

|

|

|

|

3.Características de concepção:
_A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade.
_O conjunto, é composto por uma estrutura ( móvel ), de apoio e um plano de trabalho regulável.
_O conjunto deve ter regulações em altura e inclinação, fixações ajustáveis e independentes para
as zonas toráxica e pélvica; blocos para os joelhos com regulação em altura, e fixações para os pés.
_O plano de trabalho deve ser independente e regulável em altura e inclinação.
_Os pontos de apoio no solo, devem estar assentes em rodízios.

4.Materiais e Componentes
_Apoios no Solo Rodízios multidirecionais, com travão, diâmetro de 50mm ( mínimo ) e rasto em
borracha.
_Estrutura Madeira maciça ou contraplacado de madeira, preferencialmente faia, com
acabamento a verniz de poliuretano à cor natural.
_Plano de Trabalho Contraplacado de madeira, com revestimento a termolaminado mate.

5.Outras Especificações:

6.Observações
_Conjunto destinado ao suporte de crianças com necessidade de ajudas à sustentação autónoma.

