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HALL

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO

01

Hall
Lista de mobiliário para execução

VISTA C

marcenaria

mob_001
mob_002
mob_003
mob_004
pme_001

MOB_001

Acabamentos
Pintura na cor branco neve - suvinil
MOB_002

mobiliário comercial
Cadeira Diretor modelo PT-002 cor preta
02 unidades
(www.premiertrading.com.br) São José/SC

VISTA D

PME_001

VISTA B

MOB_004

Os produtos descritos acima foram escolhidos
através de decisões projetuais com o intuito de
conferir harmonia entre estes e o conceito que
define as características funcionais e estéticas do
ambiente em questão.

MOB_003

Optar por adquirir os produtos presentes na
lista não é obrigatório. No caso da compra
de semelhantes, as caracterísiticas técnicas e
funcionais dos mesmos deverão ser averiguadas
e modificações no projeto do ambiente e
dos mobiliários planejados poderão se fazer
necessárias.*
*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.

atenção:

preservar a escala

Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”

PLANTA BAIXA
VISTA A

02

VISTA A

VISTA B

VISTA C

VISTA D

VISTAS
03

ISOMÉTRICA

RENDER
04

MOBILIÁRIO HALL
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser
padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores
e demais acessórios componentes dos móveis,
quando necessário e identificado no projeto
arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os
móveis sob medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré
montados. Cada porta deverá apresentar no
mínimo duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura
deverá ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar,
ou similar. Onde deve estar presente em cada nicho.
As fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas
apresentadas, e fixadas umas às outras,com pino ou
parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento
interno arredondado no tampo, sem arestas ou
cantos vivos, para evitar compressão dos tecidos na
região do antebraço e punho.

Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios,
galvanizados, com roda em silicone preto e freio.
Mobiliário com rodízio deverá apresentar um
em cada extremidade da estrutura. Todos com
travamento individual.

ACESSÓRIOS

Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes
em MDF.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.
Os móveis deverão ser confeccionados compensado
de pinus naval com acabamento em verniz natural a
base d’água, ou em MDF com revestimento BP - fibra
de madeira de média densidade, tipo pesado (750
Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras
de chapas e respectivos acabamentos:
tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas)
ou 25mm estruturado nas bordas e centro;
acabamento MDF com revestimento Duratex
Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no
projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com
fita em poliestireno de superfície visível texturizada
ou lisa, com espessura de no mínimo 2,0mm na
mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato
com o usuário de acordo com a ABNT NBR NM 3001, com sistema de colagem tipo Hot Melt para todas
as bordas.
estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto
fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata
intermediária.
Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados”
com acabamento, conforme desenho técnico
do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo
“cava”, com acabamento em alumínio preto fosco.
Cada porta, ou gaveta deverá ter um puxador que
tenha tamanho igual ao prolongamento da gaveta
e porta. O puxador deverá estar localizado na parte
superior do item (gaveta e porta).
Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.
Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.
Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidraulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de
todos os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo
estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados
junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.
Não serão admitidas falhas ou alterações que não
forem comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à
montagem do material.
Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua
a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes.
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MOB_001
banco

1

VISTA
C
C

QUANTIDADE: 03
legenda tipos de
acabamento
1 Estrutura em chapa de compensado

de pinus naval de 20 mm revestida
com acabamento em verniz natural
a base d’água.

1

VISTA DD

BVISTA

B

2 Chapa de MDF com revestimento
BP
Duratex
Linha
Design
Carvalho Malva, com cantos
e
bordas arredondadas e
isolamento nas bordas inferiores.

PLANTA BAIXA

A
VISTA

3 Rodapé

A

mm

com

(base)
sapata

de
20
plástica.

DETALHE ESTRUTURA INTERNA

2

3

VISTA A E C

2

3

VISTA B E D

ISOMÉTRICA

ISOMÉTRICA
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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MOB_002
banco

QUANTIDADE: 06

1

legenda tipos de
acabamento

C
VISTA
C

1 Estrutura em chapa de compensado

de pinus naval de 20 mm revestida
com acabamento em verniz natural
a base d’água.

1

VISTA D D

BVISTA

B

2 Chapa de MDF com revestimento
BP
Duratex
Linha
Design
Carvalho Malva, com cantos
e
bordas arredondadas e
isolamento nas bordas inferiores.

A

3 Rodapé

VISTA A

mm

PLANTA BAIXA

com

(base)
sapata

de
20
plástica.

DETALHE ESTRUTURA INTERNA

2

3

VISTA A E C

2

3

VISTA B E D

ISOMÉTRICA

ISOMÉTRICA

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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PME_001
VISTA C

painel metálico estruturado

QUANTIDADE: 01

VISTA D

legenda tipos de
acabamento

VISTA B

1 Chapa

de
aço
carbono
SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5,3 mm, dispostos
em linhas verticais de furos em passos
de 28 mm linhas horizontais de furos
em passos 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto do mobiliário.

VISTA A
PLANTA BAIXA

2 Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular de
30mm x 30mm com chapa mínima
de 1,20mm, fixada ao chão de acordo
com o fornecedor. Acabamento
com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta
epóxi pó branca. Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre si por
meio de solda MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo de
acabamento devem ser livres de metais
pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio
solúvel, Arsênio solúvel, Bário solúvel,
Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio
solúvel, Selênio solúvel.)
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender a
NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades gerais,
mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas as
bordas devem ser arredondadas.

VISTA A E C

VISTA B E D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.

ISOMÉTRICAS

Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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MOB_003
armário baixo hall

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA C

1 Chapa

de
revestimento
Linha Design

MDF
com
BP
Duratex
Carvalho Malva.

2 Chapa de mdf com revestimento
1

VISTA D

VISTA B

Fórmica de alta resistência hd/hw,
Padrões Unicolores, sem textura,
cor L105 Amarelo Claro.
Observação:
o
revestimento
Fórmica foi mantido para atender a
cor do projeto original.

PLANTA-BAIXA

VISTA A

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

VISTA A

1

VISTA B

sentido de abertura das portas

OBS: o móvel deverá ser feito em pelo menos duas partes para melhor movimentação,
ficando a critério do fornecedor.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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1

VISTA C

1

VISTA D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICAS

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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MOB_004
balcão atendimento hall

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento
1 Chapa

de
revestimento
Linha Design

MDF
com
BP
Duratex
Carvalho Malva.

2 Chapa de mdf com revestimento
Fórmica de alta resistência hd/hw,
Padrões Unicolores, sem textura,
cor L105 Amarelo Claro.

VISTA C

Observação:
o
revestimento
Fórmica foi mantido para atender a
cor do projeto original.
As peças deverão ser confeccionadas
separadamente e fixadas de acordo
com o fornecedor.

2

VISTA D

VISTA B

PLANTA-BAIXA

VISTA A

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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2

2
1

1

VISTA A

VISTA B
2

2

1

1

1

VISTA C

1

VISTA D
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICAS

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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SECRETARIA

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO

16

Secretaria

VISTA C

Lista de mobiliário para execução
marcenaria

mob_005
mob_006
mob_007
mob_008
mob_009
mob_010
mob_011
mob_012

mob_009
mob_010

mob_008

pme_002

pme_002
pme_003
mob_015

Acabamentos

sob mesa:

Pintura na cor branco neve - suvinil
mob_007

mobiliário comercial
Cadeira Diretor - 02 unidades
(www.premiertrading.com.br) - São José/SC
Cadeira Eames Preta - 04 unidades
(www.premiertrading.com.br) - São José/SC
Os produtos descritos acima foram escolhidos
através de decisões projetuais com o intuito de
conferir harmonia entre estes e o conceito que
define as características funcionais e estéticas do
ambiente em questão.
Optar por adquirir os produtos presentes na
lista não é obrigatório. No caso da compra
de semelhantes, as caracterísiticas técnicas e
funcionais dos mesmos deverão ser averiguadas
e modificações no projeto do ambiente e
dos mobiliários planejados poderão se fazer
necessárias.*

mob_011
mob_012
mob_005

VISTA D

VISTA B

sob mesa:

mob_011
mob_012

mob_006

pme_003

*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.

PLANTA BAIXA
atenção:

preservar a escala

Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”

VISTA A

17

VISTA A

VISTA B

VISTA C

VISTA D

VISTAS
18

ISOMÉTRICAS

RENDER
19

MOBILIÁRIO SECRETARIA
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser
padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores
e demais acessórios componentes dos móveis,
quando necessário e identificado no projeto
arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os
móveis sob medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré
montados. Cada porta deverá apresentar no
mínimo duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura
deverá ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar,
ou similar. Onde deve estar presente em cada nicho.
As fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas
apresentadas, e fixadas umas às outras,com pino ou
parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento
interno arredondado no tampo, sem arestas ou
cantos vivos, para evitar compressão dos tecidos na
região do antebraço e punho.

Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios,
galvanizados, com roda em silicone preto e freio.
Mobiliário com rodízio deverá apresentar um
em cada extremidade da estrutura. Todos com
travamento individual.

ACESSÓRIOS

Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes
em MDF.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.
Os móveis deverão ser confeccionados compensado
de pinus naval com acabamento em verniz natural a
base d’água, ou em MDF com revestimento BP - fibra
de madeira de média densidade, tipo pesado (750
Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras
de chapas e respectivos acabamentos:
tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas)
ou 25mm estruturado nas bordas e centro;
acabamento MDF com revestimento Duratex
Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no
projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com
fita em poliestireno de superfície visível texturizada
ou lisa, com espessura de no mínimo 2,0mm na
mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato
com o usuário de acordo com a ABNT NBR NM 3001, com sistema de colagem tipo Hot Melt para todas
as bordas.
estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto
fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata
intermediária.
Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados”
com acabamento, conforme desenho técnico
do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo
“cava”, com acabamento em alumínio preto fosco.
Cada porta, ou gaveta deverá ter um puxador que
tenha tamanho igual ao prolongamento da gaveta
e porta. O puxador deverá estar localizado na parte
superior do item (gaveta e porta).
Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.
Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidraulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário] e a montagem de
todos os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo
estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados
junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.
Não serão admitidas falhas ou alterações que não
forem comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à
montagem do material.

Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.
Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua
a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes. forem

comunicadas e/ ou justificadas
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MOB_005
ripas secretaria

planta baixa

QUANTIDADE: 01

VISTA A

legenda tipos de
acabamento

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.
Fixação
invisível,
fixada
por
cola
PU
estrutural.

imagem ilustartiva

1
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

vista a

ESC: 1/20
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PME_002
painel branco

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA C

VISTA B

VISTA D

1

Vidro temperado 6mm antireflexo
sobreposto a um laminado branco.

2

Perfil de alumínio 3mm preto fosco, a
critério do fornecedor.

VISTA A
planta baixa

1

2

vista a e c

vista b e d
isométrica

imagem ilustrativa

OBS: os quadros serão fixados á parede a 105 cms do chão com sistema de cantoneiras de fixação invisível
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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PME_003
painel metálico com moldura

QUANTIDADE: 01

2

Moldura em MDF com
efeito estético

VISTA C

legenda tipos de
acabamento

1

Chapa de aço carbono SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5,3 mm, dispostos
em linhas verticais de furos em passos
de 28 mm linhas horizontais de furos
em passos 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso por fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto do mobiliário.

2

Moldura
com
efeito
estético
acompanhando o design do ambiente
em chapa de MDF com seção retangular
de 40x20 mm com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva,
fixada na borda da chapa metálica,
de acordo com o fornecedor.

A
VISTA B

VISTA D

planta baixa

VISTA A

1

A’

CORTE AA’

Chapa de aço carbono
perfurada

1

2

vista a e c

vista b e d

ISOMÉTRICA

OBS: os quadros serão fixados a parede a 105 cms do chão com sistema de cantoneiras de fixação invisível

IMAGEM ILUSTRATIVA
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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MOB_006
mesa em “l” esquerda

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

OBS.: Executar furo com 60mm
de diâmetro, com tapa-furos, para
passagem de fios e cabos no tampo,
localizado atrás do monitor.

1

Chapa de MDF com revestimento
BP Duratex Linha Original Branco
Ártico

2

Estrutura metálica em aço
carbono SAE 1008/1012 de seção
retangular de 20mm x 40mm
com chapa mínima de 1,20mm,
com tratamento antiferruginoso
por fosfatização e acabamento
em tinta epoxi pó preta. Todas as
partes metálicas devem ser unidas
entre si por meio de solda tipo MIG/
MAG, configurando uma estrutura
única.

3

Chapa de aço carbono SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5,3 mm,
dispostos em linhas verticais
de furos em passos de 28 mm
linhas horizontais de furos em
passos 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso por fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto do mobiliário.

VISTA C

2
3
VISTA B

VISTA D

1
planta baixa

VISTA A
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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Teclado suspenso retrátil

vista a

vista b

vista c

vista d
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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A chapa perfurada deve ser
soldada do lado de fora da
estrutura para deixar espaço livre
entre ela e o tampo, permitindo a
fiação passar.

ISOMÉTRICA

ISOMÉTRICA EXPLODIDA

base para teclado de dimensão
70 x 27cm

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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MOB_007
mesa em “l” direita

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento
OBS.: Executar furo com 60mm
de diâmetro, com tapa-furos, para
passagem de fios e cabos no tampo,
localizado atrás do monitor.

1

Chapa de MDF com revestimento
BP Duratex Linha Original Branco
Ártico

2

Estrutura metálica em aço
carbono SAE 1008/1012 de seção
retangular de 20mm x 40mm
com chapa mínima de 1,20mm,
com tratamento antiferruginoso
por fosfatização e acabamento
em tinta epoxi pó preta. Todas as
partes metálicas devem ser unidas
entre si por meio de solda tipo MIG/
MAG, configurando uma estrutura
única.

3

Chapa de aço carbono SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5,3 mm,
dispostos em linhas verticais
de furos em passos de 28 mm
linhas horizontais de furos em
passos 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso por fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto do mobiliário.

VISTA C

2
3
VISTA D

VISTA B

1
planta baixa

VISTA A
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

27

Teclado suspenso retrátil

vista a

vista b

vista c

vista d

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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A chapa perfurada deve ser
soldada do lado de fora da
estrutura para deixar espaço livre
entre ela e o tampo, permitindo a
fiação passar.

base para teclado de dimensão
70 x 27cm

ISOMÉTRICA

ISOMÉTRICA EXPLODIDA
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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Móvel de canto
Este móvel apresenta três módulos
executados separadamente para
haver uma maior versatilidade de uso.
Os módulos estão representados e
detalhados nas pranchas a seguir.
Este módulo apresenta nichos de
porta tipo abre-fecha sem fechadura.

Este módulo é composto por 6
gavetões do tipo arquivo para
pasta suspensa com puxador tipo
cava.

Este módulo apresenta Lockers em
todos os nichos de porta tipo abrefecha cuja fechadura deverá ser tipo
Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar,
ou similar.

ISOMÉTRICA

PLANTA BAIXA

atenção
preserve a escala

IMAGEM ILUSTRATIVA

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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MOB_008
armário baixo com lockers

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA C

VISTA D

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

3

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm, com tratamento
antiferruginoso por fosfatização e
acabamento em tinta epoxi pó preta.
Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda
tipo MIG/MAG, configurando uma
estrutura única.

VISTA B

VISTA A
PLANTA-BAIXA
ISOMÉTRICA
IMAGEM ILUSTRATIVA
OBSERVAÇÕES:
Este móvel apresenta todos os nichos com portas do tipo abre-fecha com
puxador tipo cava direto na madeira conforme detalhamento.
A fixação dos componentes na estrutura metálica fica a critério do fornecedor.
As portas e prateleiras são embutidas na estrutura metálica.
Os rodapés fazem parte da estrutura metálica.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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2

1

1

2

VISTA C

1

2

2

1

VISTA A
sentido de abertura das portas

VISTA B E D

Este módulo apresenta Lockers em
todos os nichos cuja fechadura deverá
ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca
Ojmar, ou similar.

Rodapé (faz parte da estrutura metálica)

vista superior

atenção
preserve a escala

DETALHE FECHAMENTO PORTAS COM
PUXADOR TIPO CAVA NA MADEIRA
ESCALA 1/10
vista frontal

vista lateral

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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MOB_009
armário baixo com gavetões sec.

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA C

VISTA D

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

3

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm, com tratamento
antiferruginoso por fosfatização e
acabamento em tinta epoxi pó preta.
Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda
tipo MIG/MAG, configurando uma
estrutura única.

VISTA B

VISTA A
PLANTA-BAIXA

ISOMÉTRICA

OBSERVAÇÕES:
Este módulo é composto por 6 gavetões do tipo arquivo para pasta suspensa
com puxador tipo cava direto na madeira conforme detalhamento.
A fixação dos componentes na estrutura metálica fica a critério do fornecedor.
As gavetas e prateleiras são embutidas na estrutura metálica.
Os rodapés fazem parte da estrutura metálica.
As corrediças são do tipo telescópica.

IMAGEM ILUSTRATIVA
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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2

1

1

VISTA C

1
VISTA A

2

VISTA B E D

2

Este módulo é composto por 6
gavetões do tipo arquivo com
puxador tipo cava.

Rodapé (faz parte da estrutura metálica)

vista superior

atenção
preserve a escala

vista frontal

vista lateral

DETALHE PORTAS COM PUXADOR TIPO
CAVA NA MADEIRA
ESCALA 1/10

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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MOB_010
armáio baixo canto

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA D

VISTA E

VI

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

3

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm, com tratamento
antiferruginoso por fosfatização e
acabamento em tinta epoxi pó preta.
Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda
tipo MIG/MAG, configurando uma
estrutura única.

VISTA C

ST

A

A

PLANTA-BAIXA

VISTA B

ISOMÉTRICA

IMAGEM ILUSTRATIVA
OBSERVAÇÕES:
Este móvel apresenta todos os nichos com portas do tipo abre-fecha com
puxador tipo cava direto na madeira conforme detalhamento.
A fixação dos componentes na estrutura metálica fica a critério do fornecedor.
As portas e prateleiras são embutidas na estrutura metálica.
Os rodapés fazem parte da estrutura metálica.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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2

Rodapé (faz parte da
estrutura metálica)

VISTA A

1

VISTA C E D

vista superior

vista frontal

vista lateral

DETALHE PORTAS COM PUXADOR TIPO
CAVA NA MADEIRA
ESCALA 1/10

VISTA B

VISTA E

sentido de abertura das portas
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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MOB_011
auxiliar com rodízio

VISTA C

QUANTIDADE: 02
legenda tipos de
acabamento

VISTA D

PLANTA-BAIXA

VISTA B
OBS.: As gavetas deste móvel
apresentam puxador do tipo “cava”,
com acabamento em alumínio preto
fosco. Cada gaveta deverá ter um
puxador que tenha tamanho igual ao
prolongamento da mesma fixado na
parte superior.

VISTA A

VISTA A

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

2

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 20mm x 40mm com chapa
mínima de 1,20mm, com tratamento
antiferruginoso por fosfatização e
acabamento em tinta epoxi pó preta.
Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda
tipo MIG/MAG, configurando uma
estrutura única.

VISTA B
ISOMÉTRICA

Os rodízios terão de altura entre 70mm
e deverão ser giratórios, galvanizados,
com roda em silicone preto e freio.

1
2

VISTA C

OBSERVAÇÕES:
A fixação dos componentes na estrutura metálica fica a critério do fornecedor.
As prateleiras são embutidas na estrutura metálica.
As corrediças são do tipo telescópica.
VISTA D

IMAGEM ILUSTRATIVA

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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MOB_012
cpu com rodízio

QUANTIDADE: 02
legenda tipos de
acabamento

VISTA C

1

VISTA D

PLANTA-BAIXA

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Preto

VISTA B

VISTA A

ISOMÉTRICA

1

VISTA A E C

Os rodízios terão de altura entre 70mm
e deverão ser giratórios, galvanizados,
com roda em silicone preto com freio.

VISTA B E D

IMAGEM ILUSTRATIVA

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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SALA DE
ATENDIMENTO
PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO
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Sala de atendimento
Lista de mobiliário para execução
VISTA C

marcenaria

mob_013
mob_014
pac_001

Acabamentos
Pintura na cor branco neve - suvinil

mobiliário comercial
Cadeira Eames Preta - 08 unidades
(www.premiertrading.com.br) - São José/SC

Os produtos descritos acima foram escolhidos
através de decisões projetuais com o intuito de
conferir harmonia entre estes e o conceito que
define as características funcionais e estéticas do
ambiente em questão.
Optar por adquirir os produtos presentes na
lista não é obrigatório. No caso da compra
de semelhantes, as caracterísiticas técnicas e
funcionais dos mesmos deverão ser averiguadas
e modificações no projeto do ambiente e
dos mobiliários planejados poderão se fazer
necessárias.*

VISTA D

VISTA B
mob_014

Mesa Meeting - 01 unidade
(www.opendesk.cc)

mob_013
pac_001

*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.

VISTA A

atenção:

preservar a escala

PLANTA BAIXA

Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”
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VISTA A

VISTA B

VISTA C

VISTA D

VISTAS
41

ISOMÉTRICAS

RENDER
42

MOBILIÁRIO SALA DE ATENDIMENTO
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser
padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores
e demais acessórios componentes dos móveis,
quando necessário e identificado no projeto
arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os
móveis sob medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré
montados. Cada porta deverá apresentar no
mínimo duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura
deverá ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar,
ou similar. Onde deve estar presente em cada nicho.
As fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas
apresentadas, e fixadas umas às outras,com pino ou
parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento
interno arredondado no tampo, sem arestas ou
cantos vivos, para evitar compressão dos tecidos na
região do antebraço e punho.

Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios,
galvanizados, com roda em silicone preto e freio.
Mobiliário com rodízio deverá apresentar um
em cada extremidade da estrutura. Todos com
travamento individual.

ACESSÓRIOS

Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes
em MDF.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.
Os móveis deverão ser confeccionados compensado
de pinus naval com acabamento em verniz natural a
base d’água, ou em MDF com revestimento BP - fibra
de madeira de média densidade, tipo pesado (750
Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras
de chapas e respectivos acabamentos:
tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas)
ou 25mm estruturado nas bordas e centro;
acabamento MDF com revestimento Duratex
Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no
projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com
fita em poliestireno de superfície visível texturizada
ou lisa, com espessura de no mínimo 2,0mm na
mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato
com o usuário de acordo com a ABNT NBR NM 3001, com sistema de colagem tipo Hot Melt para todas
as bordas.
estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto
fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata
intermediária.
Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados”
com acabamento, conforme desenho técnico
do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo
“cava”, com acabamento em alumínio preto fosco.
Cada porta, ou gaveta deverá ter um puxador que
tenha tamanho igual ao prolongamento da gaveta
e porta. O puxador deverá estar localizado na parte
superior do item (gaveta e porta).
Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.
Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.
Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidraulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de
todos os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo
estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados
junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.
Não serão admitidas falhas ou alterações que não
forem comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à
montagem do material.
Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua
a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes. forem

comunicadas e/ ou justificadas
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MOB_013
ripas

QUANTIDADE: 01
PLANTA-BAIXA

VISTA A

legenda tipos de
acabamento

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.
Fixação
invisível,
fixada
por
cola
PU
estrutural.

imagem ilustartiva

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.

1

Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

VISTA A
ESC: 1/20
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MOB_014
armário com nichos e lockers

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

3

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm, com tratamento
antiferruginoso por fosfatização e
acabamento em tinta epoxi pó preta.
Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda
tipo MIG/MAG, configurando uma
estrutura única.

4

Nichos vazados sem fechamento.

VISTA C

VISTA D

VISTA B

PLANTA-BAIXA

VISTA A

vista superior

ISOMÉTRICA
vista frontal

vista lateral

DETALHE FECHAMENTO PORTAS COM
PUXADOR TIPO CAVA NA MADEIRA
ESCALA 1/10

OBSERVAÇÕES:
A fixação dos componentes na estrutura metálica fica a critério do fornecedor.
As prateleiras são embutidas na estrutura metálica.
O móvel deverá ser feito em pelo menos duas partes para melhor movimentação,
ficando a critério do fornecedor.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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2

2

1

1

1

4

4

2

1

4

4

2

2

1

1

1

1

1

2

2

VISTA A

VISTA B E D

VISTA C

3
Este móvel apresenta Lockers em
todos os nichos fechados com porta
cuja fechadura deverá ser tipo Lockr
hasp, ref 039, da marca Ojmar, ou
similar. Puxador tipo cava direto na
madeira conforme detalhamento da
página anterior. As portas superiores
recebem o puxador na borda inferior.
sentido de abertura das portas

IMAGEM ILUSTRATIVA
PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE
Parafuso (6,1x75mm) de fenda Phillips cabeça chata com bucha universal 10mm

Obs:
Para acesso ao último nível de portas, será necessário uma escada.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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PAC_001
painel acrílico 30x45

QUANTIDADE: 06
legenda tipos de
acabamento

1

VISTA B

Chapa 30cm x 45cm acrílica
transparente com espessura de
2mm, dupla (tipo sanduíche),
com
bordas
arredondadas,
com
pitões
cromados,
para fotos serem expostas (tipo
porta-retrato). A altura do chão
é de, no mínimo, 142cm e, no
máximo, 180 cm, e a distância entre
painéis é de, no mínimo, 8cm.

VISTA A
PLANTA-BAIXA

1

VISTA B

VISTA A

ISOMÉTRICA

IMAGEM ILUSTRATIVA

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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SALA DOS
PROFESSORES
PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO
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Sala dos professores
Lista de mobiliário para execução

VISTA C

marcenaria

mob_014
mob_015
mob_016
mob_017
pme_003
mob_017

Acabamentos
Pintura na cor branco neve - suvinil

mobiliário comercial
Cadeira Eames Preta - 12 unidades
(www.premiertrading.com.br) - São José/SC

VISTA D

mob_014

Mesa Meeting - 01 unidade
(www.opendesk.cc)

mob_015

VISTA B

Os produtos descritos acima foram escolhidos
através de decisões projetuais com o intuito de
conferir harmonia entre estes e o conceito que
define as características funcionais e estéticas do
ambiente em questão.

*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.

atenção:

preservar a escala

pme_003
mob_014

Optar por adquirir os produtos presentes na
lista não é obrigatório. No caso da compra
de semelhantes, as caracterísiticas técnicas e
funcionais dos mesmos deverão ser averiguadas
e modificações no projeto do ambiente e
dos mobiliários planejados poderão se fazer
necessárias.*

mob_016

VISTA A

PLANTA BAIXA

Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”
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VISTA A

VISTA B

VISTA C

VISTA D

VISTAS
50

ISOMÉTRICAS

RENDER
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MOBILIÁRIO SALA DOS PROFESSORES
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser
padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores
e demais acessórios componentes dos móveis,
quando necessário e identificado no projeto
arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os
móveis sob medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré
montados. Cada porta deverá apresentar no
mínimo duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura
deverá ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar,
ou similar. Onde deve estar presente em cada nicho.
As fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas
apresentadas, e fixadas umas às outras,com pino ou
parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento
interno arredondado no tampo, sem arestas ou
cantos vivos, para evitar compressão dos tecidos na
região do antebraço e punho.

Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios,
galvanizados, com roda em silicone preto e freio.
Mobiliário com rodízio deverá apresentar um
em cada extremidade da estrutura. Todos com
travamento individual.

ACESSÓRIOS

Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes
em MDF.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.
Os móveis deverão ser confeccionados compensado
de pinus naval com acabamento em verniz natural a
base d’água, ou em MDF com revestimento BP - fibra
de madeira de média densidade, tipo pesado (750
Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras
de chapas e respectivos acabamentos:
tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas)
ou 25mm estruturado nas bordas e centro;
acabamento MDF com revestimento Duratex
Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no
projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com
fita em poliestireno de superfície visível texturizada
ou lisa, com espessura de no mínimo 2,0mm na
mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato
com o usuário de acordo com a ABNT NBR NM 3001, com sistema de colagem tipo Hot Melt para todas
as bordas.
estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto
fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata
intermediária.
Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados”
com acabamento, conforme desenho técnico
do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo
“cava”, com acabamento em alumínio preto fosco.
Cada porta, ou gaveta deverá ter um puxador que
tenha tamanho igual ao prolongamento da gaveta
e porta. O puxador deverá estar localizado na parte
superior do item (gaveta e porta).
Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.
Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.
Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidraulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de
todos os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo
estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados
junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.
Não serão admitidas falhas ou alterações que não
forem comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à
montagem do material.
Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua
a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes. forem

comunicadas e/ ou justificadas
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MOB_015
ripas

QUANTIDADE: 01
PLANTA-BAIXA

legenda tipos de
acabamento

VISTA A

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.
Fixação
invisível,
fixada
por
cola
PU
estrutural.

imagem ilustartiva

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.

1
VISTA A

Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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MOB_014
armário com nichos e lockers

QUANTIDADE: 02
legenda tipos de
acabamento

VISTA C

VISTA D

VISTA B

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

3

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm, com tratamento
antiferruginoso por fosfatização e
acabamento em tinta epoxi pó preta.
Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda
tipo MIG/MAG, configurando uma
estrutura única.

4

Nichos vazados sem fechamento.

VISTA A
PLANTA-BAIXA

vista superior

vista frontal

DETALHE FECHAMENTO PORTAS COM
PUXADOR TIPO CAVA NA MADEIRA
ESCALA 1/10

vista lateral

ISOMÉTRICA

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.

OBSERVAÇÕES:
A fixação dos componentes na estrutura metálica fica a critério do fornecedor.
As prateleiras são embutidas na estrutura metálica.
O móvel deverá ser feito em pelo menos duas partes para melhor movimentação,
ficando a critério do fornecedor.

Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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2

2

1

1

1

4

4

2

1

4

4

2

2

1

1

1

1

1

2

2

VISTA A

VISTA B E D

VISTA C

3
Este móvel apresenta Lockers em
todos os nichos fechados com porta
cuja fechadura deverá ser tipo Lockr
hasp, ref 039, da marca Ojmar, ou
similar. Puxador tipo cava direto na
madeira conforme detalhamento da
página anterior. As portas superiores
recebem o puxador na borda inferior.
sentido de abertura das portas

IMAGEM ILUSTRATIVA
PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE
Parafuso (6,1x75mm) de fenda Phillips cabeça chata com bucha universal 10mm
atenção
preserve a escala

Obs:
Para acesso ao último nível de portas, será necessario uma escada.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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PME_003
painel metálico com moldura

QUANTIDADE: 01

2

Moldura em MDF com
efeito estético

VISTA C

legenda tipos de
acabamento

1

Chapa de aço carbono SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5,3 mm, dispostos
em linhas verticais de furos em passos
de 28 mm linhas horizontais de furos
em passos 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso por fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto do mobiliário.

2

Moldura
com
efeito
estético
acompanhando
o
design
do
ambiente em chapa de MDF com
seção retangular de 40x20 mm com
revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malva, fixada na borda da
chapa metálica, de acordo com o
fornecedor.

A
VISTA B

VISTA D

planta baixa

VISTA A

1

A’

CORTE AA’

Chapa de aço carbono
perfurada

1

2

vista a e c

vista b e d

ISOMÉTRICA

OBS: os quadros serão fixados á parede a 105 cms do chão com sistema de cantoneiras defixação invisível

IMAGEM ILUSTRATIVA
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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VISTA C

1

MOB_016

2

aparador pés palito

QUANTIDADE: 01

VISTA D

VISTA B

legenda tipos de
acabamento

VISTA B E D
PLANTA-BAIXA

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

2

Estrutura em madeira de Pinus maciça
autoclave.

3

Pés tipo palito em madeira de Pinus
maciça autoclave.

VISTA A

3
VISTA A E C

DETALHE ESTRUTURA APARADAOR

PLANTA-BAIXA

ISOMÉTRICA

IMAGEM ILUSTRATIVA

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.

O diâmetro final do pé, no chão, é de 2cm

VISTA A

Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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MOB_017
mesa pc

QUANTIDADE: 01

VISTA C

2

3

legenda tipos de
acabamento

1
VISTA D

VISTA B

planta baixa

VISTA A

2

Estrutura metálica em aço
carbono SAE 1008/1012 de seção
retangular de 20mm x 40mm
com chapa mínima de 1,20mm,
com tratamento antiferruginoso
por fosfatização e acabamento
em tinta epoxi pó preta. Todas as
partes metálicas devem ser unidas
entre si por meio de solda tipo MIG/
MAG, configurando uma estrutura
única.

3

Chapa de aço carbono SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5,3 mm,
dispostos em linhas verticais
de furos em passos de 28 mm
linhas horizontais de furos em
passos 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso por fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto do mobiliário.

1

OBS.: Este móvel apresenta dois módulos iguais executados separadamente e unidos in loco.

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

atenção
preserve a escala

DETALHE ESTRUTURA METÁLICA PARA
TAMPO DA MESA - VISTA LATERAL
ESCALA 1/10

IMAGEM ILUSTRATIVA - um módulo isolado

OBS: o móvel deverá ser feito em dois módulos de 2,20 cm. As imagens
isométricas apresentam apenas um módulo isolado.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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1

VISTA A

VISTA B

2

3

VISTA C
VISTA D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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ISOMÉTRICA
(apenas um módulo)

ISOMÉTRICA EXPLODIDA
(apenas um módulo)

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.

OBS: o móvel deverá ser feito em dois módulos de 2,20 cm. As imagens
isométricas apresentam apenas um módulo isolado.

Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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ALMOXARIFADO

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO
pavimento superior

61

Almoxarifado

VISTA C

Lista de mobiliário para execução
marcenaria

mob_018
mob_019
mob_020
mob_021
mob_022

mob_018

mob_021

Acabamentos
Pintura na cor branco neve - suvinil

Escada 5 Degraus- Doméstica Alumínio - 01 unidade
(www.cassol.com.br) - São José/SC

mob_022

VISTA B

mob_018

Optar por adquirir os produtos presentes na
lista não é obrigatório. No caso da compra
de semelhantes, as caracterísiticas técnicas e
funcionais dos mesmos deverão ser averiguadas
e modificações no projeto do ambiente e
dos mobiliários planejados poderão se fazer
necessárias.*

VISTA D

mob_019

Os produtos descritos acima foram escolhidos
através de decisões projetuais com o intuito de
conferir harmonia entre estes e o conceito que
define as características funcionais e estéticas do
ambiente em questão.

mob_018

mob_019

mobiliário comercial

*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.

mob_020

atenção:

preservar a escala

PLANTA BAIXA

Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”

VISTA A
62

VISTA A

VISTA C

VISTA B

VISTA D

VISTAS
63

ISOMÉTRICAS

RENDER
64

MOBILIÁRIO ALMOXARIFADO
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser
padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores
e demais acessórios componentes dos móveis,
quando necessário e identificado no projeto
arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os
móveis sob medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré
montados. Cada porta deverá apresentar no
mínimo duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura
deverá ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar,
ou similar. Onde deve estar presente em cada nicho.
As fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas
apresentadas, e fixadas umas às outras,com pino ou
parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento
interno arredondado no tampo, sem arestas ou
cantos vivos, para evitar compressão dos tecidos na
região do antebraço e punho.

Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios,
galvanizados, com roda em silicone preto e freio.
Mobiliário com rodízio deverá apresentar um
em cada extremidade da estrutura. Todos com
travamento individual.

ACESSÓRIOS

Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes
em MDF.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.
Os móveis deverão ser confeccionados compensado
de pinus naval com acabamento em verniz natural a
base d’água, ou em MDF com revestimento BP - fibra
de madeira de média densidade, tipo pesado (750
Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras
de chapas e respectivos acabamentos:
tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas)
ou 25mm estruturado nas bordas e centro;
acabamento MDF com revestimento Duratex
Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no
projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com
fita em poliestireno de superfície visível texturizada
ou lisa, com espessura de no mínimo 2,0mm na
mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato
com o usuário de acordo com a ABNT NBR NM 3001, com sistema de colagem tipo Hot Melt para todas
as bordas.
estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto
fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata
intermediária.
Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados”
com acabamento, conforme desenho técnico
do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo
“cava”, com acabamento em alumínio preto fosco.
Cada porta, ou gaveta deverá ter um puxador que
tenha tamanho igual ao prolongamento da gaveta
e porta. O puxador deverá estar localizado na parte
superior do item (gaveta e porta).

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidraulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de
todos os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo
estabelecido e de acordo projeto de executivo final.

Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.

Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados
junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.

Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.

Não serão admitidas falhas ou alterações que não
forem comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à
montagem do material.

Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.

Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua
a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes. forem

comunicadas e/ ou justificadas
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MOB_018
armário com nichos sem portas

QUANTIDADE: 03
legenda tipos de
acabamento

1

estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm, com tratamento
antiferruginoso por fosfatização e
acabamento em tinta epoxi pó preta.
Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda
tipo MIG/MAG, configurando uma
estrutura única.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

VISTA C

VISTA D

VISTA B

PLANTA-BAIXA

VISTA A

OBSERVAÇÕES:
Este móvel apresenta todos os nichos vazados sem portas e sem divisórias
verticais, mantendo permeabilidade entre os nichos.
A fixação dos componentes na estrutura metálica fica a critério do fornecedor.
As prateleiras são embutidas na estrutura metálica.
O móvel deverá ser feito em pelo menos duas partes para melhor movimentação,
ficando a critério do fornecedor.

ISOMÉTRICA

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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VISTA A

VISTA B E D

2

VISTA C

IMAGEM ILUSTRATIVA

1
Rodapé
Rodapé

OBS.: Este móvel apresenta todos os nichos vazados sem portas e sem divisórias
verticais, mantendo permeabilidade entre os nichos.

PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE
Parafuso (6,1x75mm) de fenda Phillips cabeça chata com bucha universal 10mm

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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MOB_019
armário com nichos e portas
inferiores

QUANTIDADE: 02
legenda tipos de
acabamento

VISTA C

VISTA D

1

estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm, com tratamento
antiferruginoso por fosfatização e
acabamento em tinta epoxi pó preta.
Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda
tipo MIG/MAG, configurando uma
estrutura única.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

VISTA B

PLANTA-BAIXA

VISTA A

OBSERVAÇÕES:
Este móvel apresenta em sua parte superior 4 sequências de nichos vazados
sem portas e na parte inferior 3 sequências de nichos com portas na do tipo abre-fecha.
O puxador deve ser tipo cava na extremidade superior da porta, direto na madeira
conforme detalhamento da página seguinte.
A fixação dos componentes na estrutura metálica fica a critério do fornecedor.
As portas e prateleiras são embutidas na estrutura metálica.
O móvel deverá ser feito em pelo menos duas partes para melhor movimentação,
ficando a critério do fornecedor.

ISOMÉTRICA
IMAGEM ILUSTRATIVA

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25

68

vista superior

vista lateral

vista frontal

DETALHE PORTAS COM PUXADOR TIPO
CAVA NA MADEIRA

Rodapé

VISTA A

ESCALA 1/10

VISTA B E D

2
Rodapé

sentido de abertura das portas

VISTA C

1
Rodapé
PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE
Parafuso (6,1x75mm) de fenda Phillips cabeça chata com bucha universal 10mm

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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MOB_020
armário com portas

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA C

VISTA D

1

estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm, com tratamento
antiferruginoso por fosfatização e
acabamento em tinta epoxi pó preta.
Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda
tipo MIG/MAG, configurando uma
estrutura única.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

VISTA B

PLANTA-BAIXA

VISTA A

ISOMÉTRICA

OBSERVAÇÕES:
Este móvel apresenta todos os nichos com portas do tipo abre-fecha com
puxador tipo cava direto na madeira conforme detalhamento da página seguinte.
O local do puxador também está indicado do detalhamento na prancha a seguir.
A fixação dos componentes na estrutura metálica fica a critério do fornecedor.
As portas e prateleiras são embutidas na estrutura metálica.
O móvel deverá ser feito em pelo menos duas partes para melhor movimentação,
ficando a critério do fornecedor.

IMAGEM ILUSTRATIVA

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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Puxador inferior

vista superior

Puxador inferior
Puxador superior

vista frontal

vista lateral

DETALHE PORTAS COM PUXADOR TIPO
CAVA NA MADEIRA
ESCALA 1/10

VISTA A

2

1

Rodapé
sentido de abertura das portas

VISTA B E D

VISTA C
Rodapé

PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE
Parafuso (6,1x75mm) de fenda Phillips cabeça chata com bucha universal 10mm

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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MOB_021
armário baixo com gavetões alm.

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA C

VISTA D

1

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 3mm com chapa mínima
de
1,20mm,
com
tratamento
antiferruginoso por fosfatização e
acabamento em tinta epoxi pó preta.
Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda
tipo MIG/MAG, configurando uma
estrutura única.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

VISTA B

PLANTA-BAIXA

VISTA A

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

DETALHE GAVETAS COM PUXADOR TIPO
CAVA NA MADEIRA
ESCALA 1/10
ISOMÉTRICA
atenção
preserve a escala

OBSERVAÇÕES:
Este móvel apresenta todos os nichos com gavetões tipo arquivo para pasta suspensa com puxador tipo cava
direto na madeira conforme detalhamento ao lado. Os puxadores devem estar na parte superior das gavetas.
A fixação dos componentes na estrutura metálica fica a critério do fornecedor.
As gavetas são embutidas na estrutura metálica.
As corrediças são do tipo telescópica.
O móvel deverá ser feito em pelo menos duas partes para melhor movimentação, ficando a critério do fornecedor.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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VISTA A

VISTA B E D

IMAGEM ILUSTRATIVA

VISTA C
Rodapé

1

2
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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MOB_022
armário baixo com nichos sem portas

QUANTIDADE: 01

VISTA C

legenda tipos de
acabamento

1
VISTA D

VISTA B

PLANTA-BAIXA

estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm, com tratamento
antiferruginoso por fosfatização e
acabamento em tinta epoxi pó preta.
Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda
tipo MIG/MAG, configurando uma
estrutura única.

VISTA A

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

atenção
preserve a escala
ISOMÉTRICA

OBSERVAÇÕES:
Este móvel apresenta todos os nichos vazados sem portas com divisórias internas.
A fixação dos componentes na estrutura metálica fica a critério do fornecedor.
As prateleiras são embutidas na estrutura metálica.
O móvel deverá ser feito em pelo menos duas partes para melhor movimentação, ficando a critério do fornecedor.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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VISTA A

VISTA B E D

IMAGEM ILUSTRATIVA

VISTA C
Rodapé

1

2
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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Sala de Amamentação

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO
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Sala

de Amamentação

Lista de mobiliário para execução
marcenaria

MOB_016

PME_003
MARM_001

VISTA C

Acabamentos
Pintura na cor branco neve - suvinil ou similar

mobiliário comercial
- 03 Poltronas de amamentação - Lilibee (www.lilibee.com.br) - São Paulo - SP
- 01 Mesa de apoio - Ameisedesign (www.ameisedesign.com.br) - São Paulo - SP
- 01 Cabideiro - Ameisedesign
(www.ameisedesign.com.br) - São Paulo - SP
- 01 Tapete redondo com 1,5m de diâmetro - sob
medida
(www.carolcortinas.com.br) - Florianópolis -SC
(www.trassusdecor.com.br/) - Palhoça -SC
- 01 Quadro de 1,50X0,80 com Fotografia em preto e
branco, a definir.
- 01 Cuba de apoio redonda branca 35cm L155 - Deca
- 01 Torneira para lavatório de mesa bica alta link
1198c Deca cromado
- 01 Lixeira Inox com pedal e balde - 5 litros - Brinox
- 01 Toalheiro inox Ideal - Biovis
(www.cassol.com.br) - Florianópolis - SC

marm_001

VISTA D

VISTA B

mob_016

pme_003

Os produtos descritos acima foram escolhidos
através de decisões projetuais com o intuito de
conferir harmonia entre estes e o conceito que
define as características funcionais e estéticas do
ambiente em questão.
Optar por adquirir os produtos presentes na
lista não é obrigatório. No caso da compra
de semelhantes, as caracterísiticas técnicas e
funcionais dos mesmos deverão ser averiguadas
e modificações no projeto do ambiente e
dos mobiliários planejados poderão se fazer
necessárias.*

VISTA A

PLANTA BAIXA

*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.
atenção: preservar a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”
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VISTA A

VISTA B

VISTA C
VISTA C

VISTA D

VISTAS
78

ISOMÉTRICA

RENDER
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MOBILIÁRIO SALA DE AMAMENTAÇÃO
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser
padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores
e demais acessórios componentes dos móveis,
quando necessário e identificado no projeto
arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os
móveis sob medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré
montados. Cada porta deverá apresentar no
mínimo duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura
deverá ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar,
ou similar. Onde deve estar presente em cada nicho.
As fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas
apresentadas, e fixadas umas às outras,com pino ou
parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento
interno arredondado no tampo, sem arestas ou
cantos vivos, para evitar compressão dos tecidos na
região do antebraço e punho.

Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios,
galvanizados, com roda em silicone preto e freio.
Mobiliário com rodízio deverá apresentar um
em cada extremidade da estrutura. Todos com
travamento individual.

ACESSÓRIOS

Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes
em MDF.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.
Os móveis deverão ser confeccionados compensado
de pinus naval com acabamento em verniz natural a
base d’água, ou em MDF com revestimento BP - fibra
de madeira de média densidade, tipo pesado (750
Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras
de chapas e respectivos acabamentos:
tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas)
ou 25mm estruturado nas bordas e centro;
acabamento MDF com revestimento Duratex
Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no
projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com
fita em poliestireno de superfície visível texturizada
ou lisa, com espessura de no mínimo 2,0mm na
mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato
com o usuário de acordo com a ABNT NBR NM 3001, com sistema de colagem tipo Hot Melt para todas
as bordas.
estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto
fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata
intermediária.
Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados”
com acabamento, conforme desenho técnico
do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo
“cava”, com acabamento em alumínio preto fosco.
Cada porta, ou gaveta deverá ter um puxador que
tenha tamanho igual ao prolongamento da gaveta
e porta. O puxador deverá estar localizado na parte
superior do item (gaveta e porta).
Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidraulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de
todos os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo
estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados
junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.

Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.

Não serão admitidas falhas ou alterações que não
forem comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à
montagem do material.

Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.

Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua
a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes. forem

comunicadas e/ ou justificadas
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MOB_016

VISTA C

aparador pés palito

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA D

VISTA B

VISTA A

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex linha Original Branco Ártico.

2

Estrutura em madeira de Pinus maciça
autoclave.

3

Pés tipo palito em madeira de Pinus
maciça autoclave.

planta baixa

VISTA A
VISTA A e C

planta baixa

imagem ilustrativa

VISTA A
VISTA B e D
OBS : o diâmentro no final do pé, no
chão é de 2cm e na base, 6cm

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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PME_003
painel metálico com moldura

QUANTIDADE: 01

2

Moldura em MDF com
efeito estético

VISTA C

legenda tipos de
acabamento

1

Chapa de aço carbono SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5,3 mm, dispostos
em linhas verticais de furos em passos
de 28 mm linhas horizontais de furos
em passos 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso por fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto do mobiliário.

2

Moldura
com
efeito
estético
acompanhando
o
design
do
ambiente em chapa de MDF com
seção retangular de 40x20 mm com
revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malva, fixada na borda da
chapa metálica, de acordo com o
fornecedor.

A
VISTA B

VISTA D

planta baixa

VISTA A

1

A’

CORTE AA’

Chapa de aço carbono
perfurada

1

2

vista a e c

vista b e d

ISOMÉTRICA

OBS: os quadros serão fixados á parede a 105 cms do chão com sistema de cantoneiras defixação invisível

IMAGEM ILUSTRATIVA
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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MARM_001
BANCADA LAVATÓRIO

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

Bancada em mármore

2

Cuba de apoio redonda branca Deca
- 35cm

3

Torneira para lavatório de mesa Bica
alta - Deca Cromado

2

3
1

PLANTA BAIXA

CORTE AA’

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
83

Pátio Interno

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO

84

Pátio Interno
lista de mobiliário para execução
marcenaria

mob_023
mob_024
mob_025
mob_026
mob_027
mob_029

mob_030
mob_031
mob_032
mob_034
mob_035
mob_036

mob_052
mob_053
mob_054
mob_055
mob_056

VISTA C

Acabamentos
Pintura na cor branco neve - suvinil ou similar

mobiliário comercial
mob_036

01 Tatames E.V.A Amaralo Claro
02 Tatames E.V.A Rosa Salmão
03 Tatames E.V.A Branco - Porto Tatames (www.

03 Almofadas Brancas - Carol Cortinas (www.carolcortinas.

com.br) - Florianópolis/SC

Os produtos descritos acima foram escolhidos
através de decisões projetuais com o intuito de
conferir harmonia entre estes e o conceito que
define as características funcionais e estéticas do
ambiente em questão.
Optar por adquirir os produtos presentes na
lista não é obrigatório. No caso da compra
de semelhantes, as caracterísiticas técnicas e
funcionais dos mesmos deverão ser averiguadas
e modificações no projeto do ambiente e
dos mobiliários planejados poderão se fazer
necessárias.*
*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.

atenção:

VISTA D

mob_031

mob_026
mob_030
mob_029
mob_023

mob_052

02 Puffs Brancos de Courino - Cris Puffs (www.crispuffs.

com.br) - Camboriú/SC

mob_053

portotatames.com.br) - São José/SC

mob_035

mob_056

mob_055

(www.oficinadoaprendiz.com.br) - Florianópolis - SC
(www.unidunite.com.br) - Florianópolis - SC

mob_054

03 Cavalinhos balanço de madeira -

VISTA B

mob_034

mob_025

mob_027
mob_032
mob_024

VISTA A

PLANTA BAIXA

preservar a escala

Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”
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VISTA A

VISTA C

VISTAS
86

VISTA B

VISTAS
VISTA D

87

ISOMÉTRICAS

RENDER
88

MOBILIÁRIO PÁTIO INTERNO
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser
padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores
e demais acessórios componentes dos móveis,
quando necessário e identificado no projeto
arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os
móveis sob medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré
montados. Cada porta deverá apresentar no
mínimo duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura
deverá ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar,
ou similar. Onde deve estar presente em cada nicho.
As fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas
apresentadas, e fixadas umas às outras,com pino ou
parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento
interno arredondado no tampo, sem arestas ou
cantos vivos, para evitar compressão dos tecidos na
região do antebraço e punho.

Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios,
galvanizados, com roda em silicone preto e freio.
Mobiliário com rodízio deverá apresentar um
em cada extremidade da estrutura. Todos com
travamento individual.

ACESSÓRIOS

Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes
em MDF.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.
Os móveis deverão ser confeccionados compensado
de pinus naval com acabamento em verniz natural a
base d’água, ou em MDF com revestimento BP - fibra
de madeira de média densidade, tipo pesado (750
Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras
de chapas e respectivos acabamentos:
tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas)
ou 25mm estruturado nas bordas e centro;
acabamento MDF com revestimento Duratex
Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no
projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com
fita em poliestireno de superfície visível texturizada
ou lisa, com espessura de no mínimo 2,0mm na
mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato
com o usuário de acordo com a ABNT NBR NM 3001, com sistema de colagem tipo Hot Melt para todas
as bordas.
estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto
fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata
intermediária.
Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados”
com acabamento, conforme desenho técnico
do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo
“cava”, com acabamento em alumínio preto fosco.
Cada porta, ou gaveta deverá ter um puxador que
tenha tamanho igual ao prolongamento da gaveta
e porta. O puxador deverá estar localizado na parte
superior do item (gaveta e porta).
Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.
Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.
Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidraulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de
todos os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo
estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados
junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.
Não serão admitidas falhas ou alterações que não
forem comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à
montagem do material.
Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua
a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes. forem

comunicadas e/ ou justificadas
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MOB_023
trenzinho

VISTA C

QUANTIDADE: 03
legenda tipos de
acabamento

VISTA D

VISTA B

1

Compensando de pinus naval com
acabamento em verniz natural a base
d’água.

2

Madeira maciça de pinus com
revestimento de tinta Esmalte - Semi
brilho - Suvinil - Pólen E039.
OBS:Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)

VISTA A
PLANTA BAIXA

VISTA A

O fabricante deve comprovar a
ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.12.2 Outros brinquedos com
mecanismos de dobrar
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
*Brinquedo para uso das
crianças.
C

atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICAS

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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VISTA B

VISTA C

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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DETALHE BORDA

A

A'

PLANTA BAIXA

CORTE AA’

DETALHE DA BORDA

C

Eixo de fixação da roda
em madeira com 1 cm de
diâmetro.

atenção
preserve a escala

DETALHE DA RODA

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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MOB_024
cavalete

QUANTIDADE: 03

VISTA C

legenda tipos de
acabamento

VISTA D

VISTA B

PLANTA BAIXA - PEÇA 01

duas dobradiças para móveis em aço
inox de aproximadamente 7,6cm.

2

VISTA B

Madeira maciça de pinus com
acabamento
em
verniz
natural
a
base
d’água.

2

Chapa de mdf com revestimento
Fórmica Lousa de Alta Resistência hd/
hw, Padrões LW 75 Branco Lousa.
OBS:Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)

VISTA A

VISTA A

1

VISTA B E D - ABERTO

O fabricante deve comprovar a
ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.12.2 Outros brinquedos com
mecanismos de dobrar
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
4.15.3 Estabilidade dos brinquedos
estacionários apoiados no chão.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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VISTA C

VISTA B

VISTA D

VISTA A

bordas
arredondadas

PLANTA BAIXA - peça 02

peça 01

peça 02

VISTA A

VISTA B

imagem ilustrativa
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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MOB_025
carrinho tintas

VISTA C

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA D

2

VISTA A

VISTA B

2

VISTA A

VISTA B e D

PLANTA BAIXA

1

Os rodízios terão altura entre 70mm
e deverão ser giratórios galvanizados,
com roda em silicone preto e freio.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex linha Design Carvalho Malva.
OBS:Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar a
ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .

bordas
arredondadas

2

1

VISTA C

isométrica

imagem ilustrativa

A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.12.2 Outros brinquedos com
mecanismos de dobrar
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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MOB_026
carrinho fusca

VISTA C

QUANTIDADE: 03
legenda tipos de
acabamento

1
VISTA D

VISTA B

2
3
4

PLANTA BAIXA

VISTA A E C

Compensado de pinus naval
acabamento em verniz natural a
d’água.
Compensando de pinus naval
revestimento de tinta Esmalte brilho - Suvinil - Pólen E039.
Madeira maciça de pinus
revestimento de tinta Esmalte brilho - Suvinil - Pólen E039.

com
base
com
Semi
com
Semi

Madeira maciça de pinus com
acabamento em verniz natural a base
d’água.

VISTA A

VISTA B e D
Imagem ilustrativa
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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MOB_026
carrinho fusca

QUANTIDADE: 03

DETALHE PEÇA LATERAL

DETALHE DA RODA

C

C
A

A

DETALHE PEÇA FUNDO

DETALHE PEÇA FRONTAL

OBS:Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.12.2 Outros brinquedos com
mecanismos de dobrar
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
4.15 Requesitos de estabilidade e
sobrecarga
4.20 Frenagem
5.16 Ensaio de desempenho de roda
livre e freio
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
*Brinquedo para uso das
crianças.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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MOB_027
escadinha

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

2
LATERAIS COM BORDAS ARREDONDADAS

D

D'

B

D

D'
C

PLANTA BAIXA

VISTA A E B

B

D'

D

D'

LATERAIS COM BORDAS ARREDONDADAS

C

TODOS OS DEGRAUS DEVERÃO
TER BORDAS ARREDONDADAS
CANTONEIRAS PARA
APOIO DO DEGRAU

VISTA C E D

Compensado de pinus naval com
acabamento em verniz natural a base
d’água.

C

OBS:Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.12.2 Outros brinquedos com
mecanismos de dobrar
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.

CORTE DD’
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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D'

ISOMÉTRICAS

99

MOB_029
palco

QUANTIDADE: 01

VISTA C

legenda tipos de
acabamento

2

Chapa de compensado de pinus
naval de 30 mm ou 25 mm
revestida com acabamento em verniz
natural a base d’água.
OBS: A estrutura interna será de
compensado de pinus naval, revestido
de selador, terá um espaçamento
máximo de 90cms e deverá suportar
uma carga distribuida de 800 kilos.

bordas arredondadas
As peças deverão ser pregadas
com raio de 10 mm. e/ou parafusadas entre si.
No caso de os parafusos ou
pregos ficarem aparentes, os mesmos
devem ser pretos e não devem ficar
em alto relevo, recomenda-se o uso
de tapa furos.

VISTA B
VISTA D
bordas
arredondadas

bordas arredondadas
com raio de 10 mm.

bordas arredondadas
com raio de 10 mm.

VISTA A

Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
atenção
preserve a escala

PLANTA BAIXA

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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VISTA A
D

VISTA b e d

VISTA C

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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VISTA INTERIOR

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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atenção
preserve a escala

Isométrica

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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ISOMÉTRICAS

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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MOB_030
rampa

VISTA C

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA B

VISTA D

2

VISTA A e C

VISTA A
PLANTA BAIXA

borda arredondadas
com raio de 10mm

Compensado de pinus naval com
acabamento em verniz natural a base
d’água, e bordas arredondadas com raio
de 10mm.
OBS: A estrutura interna deverá ser
revestida com selador para garantir
maior durabilidade.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.

VISTA D
isométricas
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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MOB_031
VISTA C

armário com banco e nichos

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA D

1

PLANTA BAIXA
VISTA A

RODATETO

PAINEL

2
NICHO

BORDAS COM
ACABAMENTO COM FITA DE
POLIESTIRENO COM ESPESSURA
MINÍMA DE 2mm e CANTOS
ARREDONDADOS

VISTA B

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex linha Design Carvalho Malva.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Fibraplac linha Fresh Colors Maracujá.

Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.

vista a
atenção
preserve a escala

OBS: é necessário que as medidas sejam conferidas no local.
o móvel deve ser fixado no chão e na rampa, a critério do fornecedor.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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1

vista b e d

1

vista c

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICAS

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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MOB_032
banco redondo

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento
Estrutura interna de compensado
de pinus naval.

1

planta baixa

detalhe da estrutura

A borda do assento deve ser
de fita de poliestireno com
espessura mínima de 2mm

isométricas

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex linha Design Carvalho Malva.
Ou compensado de pinus naval
revestido com fórmica em cor similar .
Ficando a critério do fornecedor
devido ao
curvatura da base.
OBS: a estrutura interna será de
compensado de pinus naval, revestido
de selador, terá um espaçamento
máximo de 90cms e deverá suportar
uma carga distribuida de 800 kilos.
As peças deverão ser pregadas
e/ou parafusadas entre si.
No caso de os parafusos ou
pregos ficarem aparentes, os mesmos
devem ser pretos e não devem ficar
em alto relevo, recomenda-se o uso
de tapa furos.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
macanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.

atenção
preserve a escala

corte aa’

OBS: é necessário que as medidas sejam conferidas no local.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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MOB_034
plataforma com escada

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

2

B

borda
arredondadas

borda
arredondadas

borda
arredondadas

A

A

D

borda
arredondadas

B'

planta baixa

Compensado de pinus naval com
fundo acabamento em verniz
natural a base d’água, com cantos
arredondados.
OBS: A estrutura interna será de
tábua de madeira de pinus de
30mm, revestido de selador, terá
um
espaçamento
máximo
de
90cms e deverá suportar uma
carga distribuida de 800 kilos.
As peças deverão ser pregadas
e/ou parafusadas entre si.
No caso de os parafusos ou
pregos ficarem aparentes, os mesmos
devem ser pretos e não devem ficar
em alto relevo, recomenda-se o uso de
tapa furos.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
macanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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CANTONEIRAS PARA
APOIO DO NICHO

corte bb’

corte aa’

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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ISOMÉTRICAS

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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MOB_035
painel fechamento rampa

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento
Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex linha Design Carvalho Malva.

1

Cores para pintura das
circunferências:
- Tinta Suvinil - Apátia E327
- Tinta Suvinil - Samambaia E 050
- Tinta Suvinil - Água Marinha E315
- Tinta Suvinil - Pão de Queijo C033
- Tinta Suvinil - Pólen E 039
- Tinta Suvinil - Gema Caipira P279
Obs: Usar a sequência da imagem
Isométrica como referência (cores
alternadas).

2

VISTA C

1
VISTA D

VISTA B

VISTA A
planta baixa

OBS: É necessário que as medidas sejam conferidas no local, pois o painel deverá fechar
toda a extensão abaixo da rampa, até o início do do Painel de Nichos Circulares (MOB_036).
O painel deve ser fixado no chão e na rampa, a critério do fornecedor. Recomenda-se
o uso de tapa furos.

Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A
fabricação
dos
brinquedos

e mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
macanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25

113

2

AS CIRCUNFÊRENCIAS SERÃO
DESENHADAS E PINTADAS CONFORME
ESPECÍFICAÇÃO.

1

vista a

VISTA B

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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VISTA C

VISTA D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICAS

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

116

MOB_036
painel de nichos circulares

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA C

1

A'

2

VISTA D

A

VISTA B

VISTA A

PLANTA BAIXA

Tinta Suvinil - Pão de Queijo

Tinta Suvinil - Apátia

Tinta Suvinil - Gema Caipira

Tinta Suvinil - Pão de Queijo Tinta Suvinil - Água Marinha

RODATETO

PAINEL

1

NICHO

2
RODAPÉ

VISTA A
OBS: É necessário que as medidas sejam conferidas no local.
O móvel deve ser fixado no chão e na rampa, a critério do
fornecedor. Recomenda-se o uso de tapa furos.

2

2

2

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex linha Design Carvalho Malva.
Cores para pintura das
circunferências:
- Tinta Suvinil - Apátia E327
- Tinta Suvinil - Água Marinha E315
- Tinta Suvinil - Pão de Queijo C033
- Tinta Suvinil - Gema Caipira P279
Obs: Usar a sequência da imagem
Isométrica como referência.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
macanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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VISTA C

RODATETO

RODATETO

PAINEL

PAINEL

NICHO

NICHO

PÉ DE APOIO

PÉ DE APOIO

atenção
preserve a escala

VISTA D

corte aa’

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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ISOMÉTRICAS

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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MOB_052
armário com nicho circular

VISTA C

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA D

1

VISTA B

1
2

VISTA A

3
RODA TETO

PORTAS COM PUXADOR CAVA

3

2

NICHOS

ESPESSURA DE 3cm

NICHOS

VISTA A

OBS: é necessário que as medidas sejam conferidas no local.
o móvel deve ser fixado no chão e na rampa, a critério do fornecedor.

2

2

3

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex linha Design Carvalho Malva.
Compensado flexivél revestido com
com revestimento BP Fibraplac linha
Fresh Colors Maracujá. Ou material
similar, a critério do fornecedor,
desde que seja mantido a tonalidade
da cor.
Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex linha Original Branco Ártico.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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ISOMÉTRICAS

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

121

1

VISTA B E D

VISTA C

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25

122

MOB_053

VISTA C

QUANTIDADE: 01

A'

B'

armário brinquedo

legenda tipos de
acabamento

VISTA D

VISTA B

PAINEL REVESTIMENTO DE PILAR

1

1

JUNÇÃO DAS PLACAS
COM NEGATIVO DE 2MM

bordas
arredondadas

BRINQUEDOS DE OBSTÁCULOS
COM BORDAS ARREDONDADAS

2

VISTA A
OBS: é necessário que as medidas sejam conferidas no local.
o móvel deve ser fixado no chão e na rampa, a critério do fornecedor.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex linha Design Carvalho Malva.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Fibraplac linha Fresh Colors Maracujá.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.

VISTA A

PLANTA BAIXA

1

A

B

1

bordas
arredondadas

2

VISTA B E D
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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RODATETO

JUNÇÃO DAS PLACAS
COM NEGATIVO DE 2MM

PROTEÇÃO DEGRAU - 5cm

RODAPÉ

VISTA C

CORTE AA’

CORTE BB’
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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ISOMÉTRICAS

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

125

MOB_054
armário banco

VISTA C

QUANTIDADE: 01

A'

legenda tipos de
acabamento

VISTA D

VISTA B

A

1

VISTA A
PLANTA BAIXA

RODATETO

2
1
NICHO

borda
arredondada

VISTA A
OBS: é necessário que as medidas sejam conferidas no local.
o móvel deve ser fixado no chão e na rampa, a critério do fornecedor.

VISTA B

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex linha Design Carvalho Malva.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Fibraplac linha Fresh Colors Maracujá.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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RODATETO

NICHO

CANTONEIRAS PARA
APOIO DO NICHO
RODAPÉ

VISTA C

CORTE AA’

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25

127

ISOMÉTRICAS

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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MOB_055

VISTA C

armário com gavetões

A'

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA D

VISTA B

A

1

VISTA A

PORTA COM PUXADOR CAVA

3

3

3

3

1

PAINEL REVESTIMENTO PILAR

NICHOS

ESPAÇO PARA GAVETÕES

vista a

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex linha Design Carvalho Malva.

3

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex linha Original Branco Ártico.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
Recomenda-se também seguir
orientações da NBR13961/2010 Móveis
para escritório.

vista b
atenção
preserve a escala

OBS: É necessário que as medidas sejam conferidas no local.
O móvel deve ser fixado no chão e na rampa, a critério do
fornecedor. Recomenda-se o uso de tapa furos.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25

129

ARMÁRIO COM PORTA
E PUXADOR TIPO CAVA

NICHO

ESPAÇO PARA GAVETÕES

vista c

vista d

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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Borda
frontal
com
acabamento
em
fita
de
poliestireno
com
espessura de 2mm e cantos
arredondados.

ISOMÉTRICAS

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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MOB_056
gavetão pátio interno

QUANTIDADE: 04
legenda tipos de
acabamento

1
VISTA C

VISTA D

VISTA B

1

VISTA A

PLANTA BAIXA

Puxador usinado vazado
com acabamento.

VISTA A

Os rodízios terão altura
entre 70mm e deverão ser
giratórios galvanizados,
com roda em silicone
preto e freio.

VISTA B

VISTA C

VISTA D

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex linha Design Carvalho Malva.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
macanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.

bordas
arredondadas

atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICAS

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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CIRCULAÇÕES

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO

133

Circulação
Lista de mobiliário para execução
pme_004
pme_005
pme_006
pme_007
pme_008
pme_009
pme_010

Acabamentos
Pintura na cor branco neve - suvinil ou similar
Detalhes nas portas na cor Amarelo Pólen - Suvinil E039

pme_004

pme_005

pme_006

pme_007

pme_008

pme_009

pme_010

Os produtos descritos acima foram escolhidos
através de decisões projetuais com o intuito de
conferir harmonia entre estes e o conceito que
define as características funcionais e estéticas do
ambiente em questão.
Optar por adquirir os produtos presentes na
lista não é obrigatório. No caso da compra
de semelhantes, as caracterísiticas técnicas e
funcionais dos mesmos deverão ser averiguadas
e modificações no projeto do ambiente e
dos mobiliários planejados poderão se fazer
necessárias.*
*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.

VISTA
134

PME_004
PAINEL METÁLICO

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

2

VISTA C

VISTA D

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa mínima de
1,20mm. Acabamento com tratamento
antiferruginoso por fosfatização e
acabamento em tinta epóxi pó branca.
Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda MIG/
MAG, configurando uma estrutura
única.
Chapa de aço carbono SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5.3 mm, dispostos em
linhas verticais de furos em passos de
28 mm linhas horizontais de furos em
passos de 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto
do
mobiliário.

VISTA B

PLANTA BAIXA

OBS: É necessário que as medidas
e locais de fixação do painel sejam
VISTA A
conferidas no local.
Se necessário o painel poderá ser
dividido em partes iguais para melhor
movimentação, ficando a critério do
fornecedor.
- Todos os painéis da
Conforme a norma NM300-3 Migração de certos elementos. As superfícies que levem algum circulação deverão ser fixados
tipo de acabamento devem ser livres de metais pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio solúvel, acima do revestimento cerâmico,
aproximadamente 1.10m do chão.
Arsênio solúvel, Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
A fabricação dos brinquedos e mobiliário para crianças deve atender a NM 300-1 - Parte 1 atenção
Propriedades gerais, mecânicas e físicas.
preserve a escala
quanto aos itens:
4.6 Bordas cortantes,
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
4.7 Pontas agudas,
Respeite o meio ambiente
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de macanismos.
Imprima somente o necessário
Desta forma o mobiliário não poderá apresentar partes pequenas, pontas agudas ou
cortantes, e todas as bordas devem ser arredondadas.
ESC: 1/10
135

2

VISTA B e D

VISTA A

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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VISTA C

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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PME_005
painel metálico

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

VISTA C

VISTA D

2
VISTA B

VISTA A

PLANTA BAIXA

OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do painel sejam conferidas no local.
Se necessário o painel poderá ser dividido em partes iguais para melhor movimentação,
ficando a critério do fornecedor.
- Todos os painéis da circulação deverão ser fixados acima do revestimento
cerâmico, aproximadamente 1.10m do chão.

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm. Acabamento com
tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização e acabamento em tinta
epóxi pó branca. Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda MIG/MAG,
configurando uma estrutura única.
Chapa
de
aço
carbono
SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5.3 mm, dispostos
em linhas verticais de furos em passos
de 28 mm linhas horizontais de furos
em passos de 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto
do
mobiliário.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo de
acabamento devem ser livres de metais
pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio
solúvel, Arsênio solúvel, Bário solúvel,
Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio
solúvel, Selênio solúvel.)
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender a
NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades gerais,
mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
macanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas as
bordas devem ser arredondadas.
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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2

VISTA B e D

VISTA A

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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VISTA C
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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PME_006
painel metálico

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1
VISTA C

VISTA B
VISTA D

2
VISTA A

PLANTA BAIXA

OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do painel sejam conferidas no local.
Se necessário o painel poderá ser dividido em partes iguais para melhor movimentação,
ficando a critério do fornecedor.
- Todos os painéis da circulação deverão ser fixados acima do revestimento
cerâmico, aproximadamente 1.10m do chão.

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm. Acabamento com
tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização e acabamento em tinta
epóxi pó branca. Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda MIG/MAG,
configurando uma estrutura única.
Chapa
de
aço
carbono
SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5.3 mm, dispostos
em linhas verticais de furos em passos
de 28 mm linhas horizontais de furos
em passos de 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto
do
mobiliário.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo de
acabamento devem ser livres de metais
pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio
solúvel, Arsênio solúvel, Bário solúvel,
Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio
solúvel, Selênio solúvel.)
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender a
NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades gerais,
mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
macanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas as
bordas devem ser arredondadas.
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10

141

2

VISTA B e D

VISTA A

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10

142

VISTA C

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10

143

PME_007
painel metálico

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

2

VISTA C

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm. Acabamento com
tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização e acabamento em tinta
epóxi pó branca. Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda MIG/MAG,
configurando uma estrutura única.
Chapa de aço carbono SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5.3 mm, dispostos em
linhas verticais de furos em passos de
28 mm linhas horizontais de furos em
passos de 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto
do
mobiliário.

VISTA D

VISTA B

VISTA A

PLANTA BAIXA

Conforme a norma NM300-3 Migração de certos elementos. As superfícies que levem algum
tipo de acabamento devem ser livres de metais pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio solúvel,
Arsênio solúvel, Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
A fabricação dos brinquedos e mobiliário para crianças deve atender a NM 300-1 - Parte 1 Propriedades gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de macanismos.
Desta forma o mobiliário não poderá apresentar partes pequenas, pontas agudas ou
cortantes, e todas as bordas devem ser arredondadas.

OBS: É necessário que as medidas
e locais de fixação do painel sejam
conferidas no local.
Se necessário o painel poderá ser
dividido em partes iguais para melhor
movimentação, ficando a critério do
fornecedor.
- Todos os painéis da
circulação deverão ser fixados
acima do revestimento cerâmico,
aproximadamente 1.10m do chão.
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

144

2

VISTA A

VISTA B e D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10

145

VISTA C

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10

146

PME_008
painel metálico

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

VISTA C

VISTA D

VISTA B

VISTA A

PLANTA BAIXA
OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do painel sejam conferidas no local.
Se necessário o painel poderá ser dividido em partes iguais para melhor movimentação,
ficando a critério do fornecedor.
- Todos os painéis da circulação deverão ser fixados acima do revestimento
cerâmico, aproximadamente 1.10m do chão.

2

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm. Acabamento com
tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização e acabamento em tinta
epóxi pó branca. Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda MIG/MAG,
configurando uma estrutura única.
Chapa
de
aço
carbono
SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5.3 mm, dispostos
em linhas verticais de furos em passos
de 28 mm linhas horizontais de furos
em passos de 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto
do
mobiliário.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo de
acabamento devem ser livres de metais
pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio
solúvel, Arsênio solúvel, Bário solúvel,
Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio
solúvel, Selênio solúvel.)
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender a
NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades gerais,
mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
macanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas as
bordas devem ser arredondadas.
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10

147

2

VISTA A

VISTA B e D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10

148

VISTA C
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10

149

PME_009
painel metálico

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

2

VISTA C
VISTA D

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm. Acabamento com
tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização e acabamento em tinta
epóxi pó branca. Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda MIG/MAG,
configurando uma estrutura única.
Chapa
de
aço
carbono
SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5.3 mm, dispostos
em linhas verticais de furos em passos
de 28 mm linhas horizontais de furos
em passos de 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto
do
mobiliário.

VISTA B

PLANTA BAIXA

OBS: É necessário que as medidas
e locais de fixação do painel sejam
VISTA A
conferidas no local.
Se necessário o painel poderá ser
dividido em partes iguais para melhor
movimentação, ficando a critério do
fornecedor.
Conforme a norma NM300-3 Migração de certos elementos. As superfícies que levem algum
- Todos os painéis da
tipo de acabamento devem ser livres de metais pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio solúvel, circulação
deverão
ser
fixados
Arsênio solúvel, Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
acima do revestimento cerâmico,
A fabricação dos brinquedos e mobiliário para crianças deve atender a NM 300-1 - Parte 1 - aproximadamente 1.10m do chão.
Propriedades gerais, mecânicas e físicas.
atenção
quanto aos itens:
preserve a escala
4.6 Bordas cortantes,
Imprimir em folha A3 e desabilitar
4.7 Pontas agudas,
a função “fit to paper”.
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de macanismos.
Respeite o meio ambiente
Desta forma o mobiliário não poderá apresentar partes pequenas, pontas agudas ou Imprima somente o necessário
cortantes, e todas as bordas devem ser arredondadas.
ESC: 1/10
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2

VISTA A
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10

151

VISTA B e D

VISTA C
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10

152

PME_010
painel metálico

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

VISTA C

2

VISTA B

VISTA
D

VISTA A

PLANTA BAIXA

OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do painel sejam conferidas no local.
Se necessário o painel poderá ser dividido em partes iguais para melhor movimentação,
ficando a critério do fornecedor.
- Todos os painéis da circulação deverão ser fixados acima do revestimento
cerâmico, aproximadamente 1.10m do chão.

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm. Acabamento com
tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização e acabamento em tinta
epóxi pó branca. Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda MIG/MAG,
configurando uma estrutura única.
Chapa
de
aço
carbono
SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5.3 mm, dispostos
em linhas verticais de furos em passos
de 28 mm linhas horizontais de furos
em passos de 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto
do
mobiliário.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo de
acabamento devem ser livres de metais
pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio
solúvel, Arsênio solúvel, Bário solúvel,
Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio
solúvel, Selênio solúvel.)
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender a
NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades gerais,
mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
macanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas as
bordas devem ser arredondadas.
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10

153

2

VISTA A

VISTA B e D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10

154

VISTA C
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10

155

SD

RAMPA

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO

156

RAMPA
Lista de mobiliário para execução
pme_011
pme_012

Acabamentos
Pintura na cor branco neve - suvinil ou similar
Detalhes no guarda corpo na cor Amarelo Pólen - Suvinil E039

pme_012

pme_011

VISTA
157

PME_011
painel metálico

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA C

1

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm. Acabamento com
tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização e acabamento em tinta
epóxi pó branca. Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda MIG/MAG,
configurando uma estrutura única.

2

Chapa
de
aço
carbono
SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5.3 mm, dispostos
em linhas verticais de furos em passos
de 28 mm linhas horizontais de furos
em passos de 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto
do
mobiliário.

VISTA
B

VISTA
D

PLANTA BAIXA

OBS: É necessário que as medidas
e locais de fixação do painel sejam
VISTA A
conferidas no local.
Se necessário o painel poderá ser
dividido em partes iguais para melhor
movimentação, ficando a critério do
Conforme a norma NM300-3 Migração de certos elementos. As superfícies que levem algum fornecedor.
tipo de acabamento devem ser livres de metais pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio solúvel,
Arsênio solúvel, Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
A fabricação dos brinquedos e mobiliário para crianças deve atender a NM 300-1 - Parte 1 atenção
Propriedades gerais, mecânicas e físicas.
preserve a escala
quanto aos itens:
4.6 Bordas cortantes,
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
4.7 Pontas agudas,
Respeite o meio ambiente
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de macanismos.
Imprima somente o necessário
Desta forma o mobiliário não poderá apresentar partes pequenas, pontas agudas ou
cortantes, e todas as bordas devem ser arredondadas.
ESC: 1/50
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2

VISTA A

VISTA c

1

atenção
preserve a escala

VISTA b e d

OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do painel sejam conferidas no local.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/50

159

PME_012
painel metálico

QUANTIDADE: 01

VISTA C

legenda tipos de
acabamento

1
VISTA D

VISTA B

VISTA A

2

PLANTA BAIXA

2

1

VISTA A

VISTA B E D

VISTA C

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 30mm x 30mm com chapa
mínima de 1,20mm. Acabamento com
tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização e acabamento em tinta
epóxi pó branca. Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda MIG/MAG,
configurando uma estrutura única.
Chapa
de
aço
carbono
SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5.3 mm, dispostos
em linhas verticais de furos em passos
de 28 mm linhas horizontais de furos
em passos de 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto
do
mobiliário.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo de
acabamento devem ser livres de metais
pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio
solúvel, Arsênio solúvel, Bário solúvel,
Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio
solúvel, Selênio solúvel.)
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender a
NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades gerais,
mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
macanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas as
bordas devem ser arredondadas.
atenção
preserve a escala

OBS: é necessário que as medidas sejam conferidas no local.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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REFEITÓRIO

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO

161

REFEITÓRIO

VISTA C

Lista de mobiliário para execução
pac_001
pac_002

pme_001

pme_019

pme_001

Acabamentos

pac_001

Pintura na cor Branco Neve - Suvinil ou similar
Adesivagem da identidade visual

COMERCIAL
01 Expositor buffet infantil
Esse mobiliário deverá ser adquirido de um fornecedor qualificado e deverá ter as seguintes
dimensões aproximadas: 500 cm x 100 cm x 45
cm (altura), com cantos arredondados.
(www.refrisul.com)

VISTA D

VISTA B

08 Mesa Team Desk retangular com altura de
46 cm. (www.opendesk.cc )

pac_002

04 Mesa Team Desk quadrada com altura de 46
cm. (www.opendesk.cc )
04 Mesa Teram Desk redonda com altura de 46
cm. (www.opendesk.cc )
80 Cadeiras Valovínha - Mono Desing - com altura de 21 cm o banco. (www.monodesign.com.br )

VISTA A

atenção:

PLANTA BAIXA

preservar a escala

Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”
162

VISTA A

VISTA B

VISTAS
163

VISTA C

VISTA D

VISTAS
164

ISOMÉTRICAS

RENDER
165

MOBILIÁRIO REFEITÓRIO
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores e
demais acessórios componentes dos móveis, quando necessário e identificado no projeto arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os móveis sob
medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré montados. Cada porta deverá apresentar no mínimo
duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura deverá
ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar, ou
similar. Onde deve estar presente em cada nicho. As
fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas apresentadas, e fixadas umas às outras,com
pino ou parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento interno arredondado no tampo, sem arestas ou cantos
vivos, para evitar compressão dos tecidos na região
do antebraço e punho.
ACESSÓRIOS

Os móveis deverão ser confeccionados compensado de pinus naval com acabamento em verniz natural a base d’água, ou em MDF com revestimento BP
- fibra de madeira de média densidade, tipo pesado
(750 Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras de chapas e respectivos acabamentos:

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata intermediária.

tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas) ou
25mm estruturado nas bordas e centro; acabamento MDF com revestimento Duratex Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com
espessura de no mínimo 2,0mm na mesma cor do
tampo e raio ergonômico de contato com o usuário
de acordo com a ABNT NBR NM 300-1, com sistema
de colagem tipo Hot Melt para todas as bordas.

Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados” com
acabamento, conforme desenho técnico do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo “cava”,
com acabamento em alumínio preto fosco. Cada
porta, ou gaveta deverá ter um puxador que tenha
tamanho igual ao prolongamento da gaveta e porta. O puxador deverá estar localizado na parte superior do item (gaveta e porta).

estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.
Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.

Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios, galvanizados, com roda em silicone preto e freio. Mobiliário com rodízio deverá apresentar um em cada
extremidade da estrutura. Todos com travamento
individual.
Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes em MDF.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidráulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de todos
os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.
Não serão admitidas falhas ou alterações que não forem
comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à montagem do material.
Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes.

Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.
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VISTA C

PME_001
painel metálico estruturado

QUANTIDADE: 01

VISTA D

legenda tipos de
acabamento

VISTA B

1

Chapa
de
aço
carbono
SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5,3 mm, dispostos
em linhas verticais de furos em passos
de 28 mm linhas horizontais de furos
em passos 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso
por
fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto do mobiliário.

2

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular de
30mm x 30mm com chapa mínima
de 1,20mm, fixada ao chão de acordo
com o fornecedor. Acabamento com
tratamento antiferruginoso por fosfatização e acabamento em tinta epóxi
pó branca. Todas as partes metálicas
devem ser unidas entre si por meio de
solda MIG/MAG, configurando uma estrutura única.

VISTA A
PLANTA BAIXA

1

VISTA A E C

2

Conforme a norma NM300-3
Migração de certos elementos. As superfícies que levem algum tipo de acabamento devem ser livres de metais
pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio
solúvel, Arsênio solúvel, Bário solúvel,
Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio
solúvel, Selênio solúvel.)
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender a
NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades gerais,
mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas as
bordas devem ser arredondadas.

VISTA B E D
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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ISOMÉTRICA

ISOMÉTRICA

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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pac_001
painel acrílico 30x45

QUANTIDADE: 10
legenda tipos de
acabamento

1

Chapa 30cm x 45cm acrílica
transparente com espessura de
2mm,
dupla
(tipo
sanduíche),
com bordas arredondadas, com pitões cromados,
para fotos serem expostas (tipo
porta-retrato). A altura do chão é
de, no mínimo, 60cm e, no máximo, 100 cm, e a distância entre painéis é de, no mínimo, 8cm.

VISTA D

VISTA C

VISTA B

1

1

1

1

VISTA A

PLANTA BAIXA

VISTA A E D

VISTA B E C

ISOMÉTRICA

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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pac_002
painel acrílico 45x75

QUANTIDADE: 04
legenda tipos de
acabamento

1

Chapa 70cm x 45cm acrílica
transparente com espessura de
2mm,
dupla
(tipo
sanduíche),
com bordas arredondadas, com pitões cromados,
para fotos serem expostas (tipo
porta-retrato). A altura do chão é
de, no mínimo, 60cm e, no máximo, 100 cm, e a distância entre painéis é de, no mínimo, 8cm.

VISTA D

VISTA B

VISTA C

1

1

1

1

VISTA A

PLANTA BAIXA

VISTA B E C
VISTA A E D

VISTA B E C

ISOMÉTRICA

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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PME_019
painel metálico estruturado

QUANTIDADE: 01

VISTA D
legenda tipos de
acabamento

VISTA B

VISTA C

1

Chapa de aço carbono SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5.3 mm, dispostos
em linhas verticais de furos em passos
de 28 mm linhas horizontais de furos
em passos de 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso por fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto
do
mobiliário

2

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 20mm x 20mm com chapa mínima de 1,20mm. Acabamento com
tratamento antiferruginoso por fosfatização e acabamento em tinta
epóxi pó branca.Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre si
por meio de solda MIG/MAG, configurando uma estrutura única.

VISTA A

PLANTA BAIXA

1

VISTA B E C
VISTA A

VISTA A

1
VISTA B E D
atenção
preserve a escala

OBS: Se necessário o painel poderá ser dividido em partes iguais para melhor movimentação, ficando a critério do fornecedor.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.

1

Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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1

1

VISTA D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10

172

SALA 0 A 1

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO

173

Sala 0 a 1
Lista de mobiliário para execução
marcenaria

MOB_038
MOB_039
PME_013
esp_001 - Vidraçaria Santa Efigênia - fpolis

VISTA C

(www.vidracariasantaefigenia.com.br)

Acabamentos
Pintura na cor Branco Neve - Suvinil ou similar

Mobiliário Comercial
06 Berços Americanos Mini-cama Satriani Branco certificado pelo INMETRO, para colchão de 130x60cm
- Móveis Estrela (www.moveisestrela.com.br/pt/produtos/3---in-

fantil# ) Arapongas /PR ou,

Berço Cama Premier Branco certificado pelo INMETRO, para colchão de 130x70cm - Tulipa Baby (www.tuli-

pababy.com.br) Rio Negrinho/SC

MOB_038

06 Colchões para berço - Tulipa Baby (www.tulipababy.com.

06 Colchonetes impermeáveis - (130x60x10cm) Tulipa
Baby (www.tulipababy.com.br) Rio Negrinho/SC ou ClickBaby
(www.clikbaby.com.br) - Arapongas/PR
12 Tatames E.V.A. - Azul turquesa 100 cm x 100 cm x 2
cm - Porto Tatames (www.portotatames.com.br) - São José/SC

VISTA D

VISTA B

ESP_001

br) Rio Negrinho/SC ou ClickBaby (www.clikbaby.com.br) - Arapongas/PR

04 Almofadas - qtd. - Cor branca - Tecido impermeável -

Carol Cortinas (www.carolcortinas.com.br) - Florianópolis/SC

Os produtos descritos acima foram escolhidos através de
decisões projetuais com o intuito de conferir harmonia
entre estes e o conceito que define as características funcionais e estéticas do ambiente em questão. Optar por adquirir os produtos presentes na lista não é obrigatório. No
caso da compra de semelhantes, as caracterísiticas técnicas
e funcionais dos mesmos deverão ser averiguadas e modificações no projeto do ambiente e dos mobiliários planejados poderão se fazer necessárias.*
*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.

MOB_039
PME_013

VISTA A

PLANTA BAIXA

atenção: preservar a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”
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VISTA A

VISTA B

VISTA C

VISTA D

VISTAS
175

ISOMÉTRICAS

RENDER
176

MOBILIÁRIO SALAS DE AULA
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores e
demais acessórios componentes dos móveis, quando necessário e identificado no projeto arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os móveis sob
medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas apresentadas, e fixadas umas às outras,com
pino ou parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento interno arredondado no tampo, sem arestas ou cantos
vivos, para evitar compressão dos tecidos na região
do antebraço e punho.
ACESSÓRIOS

Os móveis deverão ser confeccionados compensado de pinus naval com acabamento em verniz natural a base d’água, ou em MDF com revestimento BP
- fibra de madeira de média densidade, tipo pesado
(750 Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras de chapas e respectivos acabamentos:

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata intermediária.

tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas) ou
25mm estruturado nas bordas e centro; acabamento MDF com revestimento Duratex Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com
espessura de no mínimo 2,0mm na mesma cor do
tampo e raio ergonômico de contato com o usuário
de acordo com a ABNT NBR NM 300-1, com sistema
de colagem tipo Hot Melt para todas as bordas.

Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados” com
acabamento, conforme desenho técnico do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo “cava”,
com acabamento em alumínio preto fosco. Cada
porta, ou gaveta deverá ter um puxador que tenha
tamanho igual ao prolongamento da gaveta e porta. O puxador deverá estar localizado na parte superior do item (gaveta e porta).

estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.
Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.
Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré montados. Cada porta deverá apresentar no mínimo
duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura deverá
ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar, ou
similar. Onde deve estar presente em cada nicho. As
fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.
Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios, galvanizados, com roda em silicone preto e freio. Mobiliário com rodízio deverá apresentar um em cada
extremidade da estrutura. Todos com travamento
individual.
Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes em MDF.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidráulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de todos
os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.
Não serão admitidas falhas ou alterações que não forem
comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à montagem do material.
Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes.
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VISTA C

MOB_039
armário

QUANTIDADE: 01

VISTA D

1

1

PLANTA BAIXA

1

VISTA B

VISTA A

2

2

2

2

3

3

1

Obs:
Os nichos com rodizios possuem profundidade de 55cm.
Os rodízios possuem travamento.
As portas são embutidas na estrutura
de MDF.
A fixação dos componentes fica a
critério do fornecedor.

VISTA A

legenda tipos de
acabamento

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

3

Chapa de MDF com revestimento BP
Fibraplac Linha Fresh Colors Turmalina
Conforme a norma NM300-3
Migração de certos elementos. As superfícies que levem algum tipo de acabamento devem ser livres de metais
pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio
solúvel, Arsênio solúvel, Bário solúvel,
Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio
solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
Recomenda-se também seguir
orientações da NBR13961/2010 Móveis
para escritório.

atenção
preserve a escala

VISTA A

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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2

2

2

2

3

1

1

1

1
1

1

1

VISTA B

1

VISTA C

1

PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE : parafuso (6,1x75mm) de fenda Phillips cabeça
chata com bucha universal 10mm

VISTA D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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berço sala 0-1
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ISOMÉTRICAS
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PME_013
painel metálico

QUANTIDADE: 01

VISTA C

legenda tipos de
acabamento

VISTA D

VISTA B

PLANTABAIXA
BAIXA
PLANTA

1

VISTA A

2

2

VISTA A

VISTA A

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm. Acabamento
com tratamento antiferruginoso
por fosfatização e acabamento em
tinta epóxi pó branca. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG/MAG,
configurando uma estrutura única.
Chapa de aço carbono SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5,3 mm, dispostos em linhas verticais de furos em passos de 28 mm linhas
horizontais de furos em passos 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso por fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto do mobiliário.

VISTA
VISTABBeEDD

1

VISTA C

VISTA D

OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do painel sejam conferidas no local. Se necessário
o painel poderá ser dividido em partes iguais para melhor movimentação, ficando a critério do fornecedor.
- Todos os painéis da circulação deverão ser fixados acima do revestimento cerâmico, aproximadamente 1,20 do chão.
- O mobiliário deve seguir a Norma NM 300-1 Propriedades gerais, mecânicas e físicas

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICA

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

182

ESP_001
espelho

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

Espelho 6 mm lapidado fixado diretamente na parede (com cola silicone estrutural) a 25 cm do chão,
e 2cm de afastamentos laterais.

VISTA

OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do espelho sejam conferidas no local.
Se necessário o espelho poderá ser dividido em partes iguais com bordas lapidadas para
melhor movimentação, ficando a critério do fornecedor.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
183

FRALDÁRIO 0 A 1

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO

184

Fraldário 0 a 1
Lista de mobiliário para execução

VISTA C

MARCENARIA

MOB_040
MOB_041
MARM_002
marm_003

Acabamentos
Pintura na cor branco neve - suvinil

Mobiliário Comercial
04 Colchonetes para trocador ( 85x60x05cm)

MOB_041
MARM_003

01 Cuba em aço inox polido com R 30cm - Tramontina
01 Banheira Aqualax
01 Torneira Automatica DOCOL Pressmatic Banheiro,Lavatório Metal Cromado.
01 Banheira infantil Aqualax - 80x45cm
01 Lixeira Inox com pedal e balde - 20 litros - Brinox

VISTA D

VISTA B
MOB_040
MARM_002

Os produtos descritos acima foram escolhidos através de decisões projetuais com o intuito de conferir harmonia entre estes e o conceito que define
as características funcionais e estéticas do ambiente
em questão.
Optar por adquirir os produtos presentes na lista não
é obrigatório. No caso da compra de semelhantes,
as caracterísiticas técnicas e funcionais dos mesmos
deverão ser averiguadas e modificações no projeto
do ambiente e dos mobiliários planejados poderão
se fazer necessárias.*
*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.

VISTA A

PLANTA BAIXA

atenção: preservar a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”
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VISTA A

VISTA B

VISTA C

VISTA D

VISTAS
186

ISOMÉTRICAS

RENDER
187

MOBILIÁRIO FRALDÁRIO
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores e
demais acessórios componentes dos móveis, quando necessário e identificado no projeto arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os móveis sob
medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas apresentadas, e fixadas umas às outras,com
pino ou parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento interno arredondado no tampo, sem arestas ou cantos
vivos, para evitar compressão dos tecidos na região
do antebraço e punho.
ACESSÓRIOS

Os móveis deverão ser confeccionados compensado de pinus naval com acabamento em verniz natural a base d’água, ou em MDF com revestimento BP
- fibra de madeira de média densidade, tipo pesado
(750 Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras de chapas e respectivos acabamentos:

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata intermediária.

tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas) ou
25mm estruturado nas bordas e centro; acabamento MDF com revestimento Duratex Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com
espessura de no mínimo 2,0mm na mesma cor do
tampo e raio ergonômico de contato com o usuário
de acordo com a ABNT NBR NM 300-1, com sistema
de colagem tipo Hot Melt para todas as bordas.

Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados” com
acabamento, conforme desenho técnico do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo “cava”,
com acabamento em alumínio preto fosco. Cada
porta, ou gaveta deverá ter um puxador que tenha
tamanho igual ao prolongamento da gaveta e porta. O puxador deverá estar localizado na parte superior do item (gaveta e porta).

estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.
Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.
Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré montados. Cada porta deverá apresentar no mínimo
duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura deverá
ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar, ou
similar. Onde deve estar presente em cada nicho. As
fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.
Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios, galvanizados, com roda em silicone preto e freio. Mobiliário com rodízio deverá apresentar um em cada
extremidade da estrutura. Todos com travamento
individual.
Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes em MDF.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidraulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de todos
os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.
Não serão admitidas falhas ou alterações que não forem
comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à montagem do material.
Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes.
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MOB_040
nichos sob lavatório 0-1

VISTA C
MARM_002
bancada lavatório 0-1

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

3

VISTA D

VISTA B

1

Bancada em mármore, com rebaixo e
rodapia.

2

Cuba em aço inox polido com R 30cm
- Tramontina

2

3
PLANTA BAIXA

VISTA A

4

Torneira Automatica DOCOL Pressmatic Banheiro,Lavatório Metal Cromado.
Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

4

VISTA A

atenção
preserve a escala

OBS:
Todos os cantos deverão ser arredondados.
A fixação dos componentes fica a critério do fornecedor.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

189

VISTA B

VISTA C

VISTA D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
190

atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICAS

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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MOB_041
nichos sob banheira 0-1

MOB_003
bancada banheira 0-1

VISTA C

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1
VISTA D

1

VISTA B

2

Bancada em mármore, com rebaixo e
rodapia.
Banheira infantil Aqualax - 80x45cm

2

3

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

PLANTA BAIXA
VISTA A

3

VISTA A
atenção
preserve a escala

OBS:
Todos os cantos deverão ser arredondados.
A fixação dos componentes fica a critério do fornecedor.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
192

VISTA B

VISTA C

VISTA D

atenção
preserve a escala

DETALHE ARMÁRIO
Obs: Os rodízios terão de altura entre
70mm e deverão ser giratórios, galvanizados, com roda em silicone preto e freio.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
193

atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICAS

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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SALA 1 A 2

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO

195

Sala 1 a 2
Lista de mobiliário para execução
VISTA C

marcenaria

MOB_042
MOB_050
PME_014
esp_002 Vidraçaria Santa Efigênia - fpolis
(www.vidracariasantaefigenia.com.br)

PME_014

Acabamentos
Pintura na cor Branco Neve - Suvinil ou similar

Mobiliário Comercial
10 Colchonetes impermeáveis (130x60x10)

Tulipa Baby (www.tulipababy.com.br) Rio Negrinho/SC
ClickBaby (www.clikbaby.com.br) - Arapongas/PR

12 Tatames E.V.A. azul turquesa 100cm x100cmx 2cm

VISTA B

VISTA D

Porto Tatames (www.portotatames.com.br) - São José/SC

04 Almofadas - Cor branca - tecido impermeável

MOB_042

ESP_002

Carol Cortinas (www.carolcortinas.com.br) - Florianópolis/SC

02 Mesas Gelatina Mono Design
(www.monodesign.com.br )

06 Cadeiras Valovinha Mono Design
MOB_050

(www.monodesign.com.br )

Os produtos descritos acima foram escolhidos através de decisões projetuais com o intuito de conferir harmonia entre estes e o conceito que define
as características funcionais e estéticas do ambiente
em questão.
Optar por adquirir os produtos presentes na lista não
é obrigatório. No caso da compra de semelhantes,
as caracterísiticas técnicas e funcionais dos mesmos
deverão ser averiguadas e modificações no projeto
do ambiente e dos mobiliários planejados poderão
se fazer necessárias.*
*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.

VISTA A

PLANTA BAIXA

atenção: preservar a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”
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VISTA A

VISTA B

VISTA C

VISTA D

VISTAS
197

ISOMÉTRICAS

RENDER
198

MOBILIÁRIO SALAS DE AULA
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores e
demais acessórios componentes dos móveis, quando necessário e identificado no projeto arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os móveis sob
medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas apresentadas, e fixadas umas às outras,com
pino ou parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento interno arredondado no tampo, sem arestas ou cantos
vivos, para evitar compressão dos tecidos na região
do antebraço e punho.
ACESSÓRIOS

Os móveis deverão ser confeccionados compensado de pinus naval com acabamento em verniz natural a base d’água, ou em MDF com revestimento BP
- fibra de madeira de média densidade, tipo pesado
(750 Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras de chapas e respectivos acabamentos:

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata intermediária.

tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas) ou
25mm estruturado nas bordas e centro; acabamento MDF com revestimento Duratex Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com
espessura de no mínimo 2,0mm na mesma cor do
tampo e raio ergonômico de contato com o usuário
de acordo com a ABNT NBR NM 300-1, com sistema
de colagem tipo Hot Melt para todas as bordas.

Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados” com
acabamento, conforme desenho técnico do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo “cava”,
com acabamento em alumínio preto fosco. Cada
porta, ou gaveta deverá ter um puxador que tenha
tamanho igual ao prolongamento da gaveta e porta. O puxador deverá estar localizado na parte superior do item (gaveta e porta).

estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.
Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.
Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré montados. Cada porta deverá apresentar no mínimo
duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura deverá
ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar, ou
similar. Onde deve estar presente em cada nicho. As
fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.
Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios, galvanizados, com roda em silicone preto e freio. Mobiliário com rodízio deverá apresentar um em cada
extremidade da estrutura. Todos com travamento
individual.
Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes em MDF.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidraulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de todos
os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.
Não serão admitidas falhas ou alterações que não forem
comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à montagem do material.
Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes.
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MOB_042

VISTA C

armário

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

VISTA D

VISTA B

2

1

1

1

3

VISTA A

PLANTA BAIXA

3

3

2

2

2

2

3

3

1

Obs:
Os nichos com rodizios possuem profundidade de 55cm.
Os rodízios possuem travamento.
As portas são embutidas na estrutura
de MDF.
A fixação dos componentes fica a
critério do fornecedor.

VISTA A

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

3

Chapa de MDF com revestimento BP
Fibraplac Linha Fresh Colors Turmalina
Conforme a norma NM300-3
Migração de certos elementos. As superfícies que levem algum tipo de acabamento devem ser livres de metais
pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio
1
solúvel, Arsênio solúvel, Bário solúvel,
Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio
solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade2 de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
Recomenda-se também seguir
orientações da NBR13961/2010 Móveis
para escritório.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

VISTA A

ESC: 1/20

1

200

1

2

2

2

2

3

1

1

1

1

2

1
1

1
1

1

VISTA B

VISTA C

VISTA D

1

1

PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE : parafuso (6,1x75mm) de fenda Phillips cabeça
chata com bucha universal 10mm

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

1

1

ESC: 1/20
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atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICAS

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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MOB_050
armário modular para colchões

3

2

QUANTIDADE: 01

VISTA C
Obs:
As portas são embutidas na estrutura
de MDF.
A fixação dos componentes fica a
critério do fornecedor.

1

VISTA D
1

legenda tipos de
acabamento

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

VISTA B

1

1

PLANTA BAIXA
VISTA A

1

2
2

1

2
1

VISTA1 A

1

1

1

1

1

1

VISTA1 B

VISTA C

VISTA D

isométrica
atenção
preserve a escala

PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE : parafuso (6,1x75mm) de fenda Phillips cabeça
chata com bucha universal 10mm

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

203

PME_014
painel metálico

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

2

VISTA C

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm. Acabamento
com tratamento antiferruginoso
por fosfatização e acabamento em
tinta epóxi pó branca. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG/MAG,
configurando uma estrutura única.
Chapa de aço carbono SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5,3 mm, dispostos em linhas verticais de furos em passos de 28 mm linhas
horizontais de furos em passos 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso por fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto do mobiliário.

VISTA D

VISTA B

VISTA A
PLANTA BAIXA

OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do painel sejam conferidas no local. Se necessário
o painel poderá ser dividido em partes iguais para melhor movimentação, ficando a critério do fornecedor.
- Todos os painéis da circulação deverão ser fixados acima do revestimento cerâmico, aproximadamente 1,20 do chão.
- O mobiliário deve seguir a Norma NM 300-1 Propriedades gerais, mecânicas e físicas

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10

204

2

1

1

1

VISTA A

VISTA B E D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
205

STA B E C

VISTA C

1

VISTA D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
206

atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICA

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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ESP_002
espelho

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

Espelho 6 mm lapidado fixado diretamente na parede (com cola silicone estrutural) a 25 cm do chão,
e 2cm de afastamentos laterais.

VISTAS

OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do espelho sejam conferidas no local.
Se necessário o espelho poderá ser dividido em partes iguais com bordas lapidadas para
melhor movimentação, ficando a critério do fornecedor.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
208

FRALDÁRIO 1 A 2

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO

209

FRALDÁRIO 1 A 2
Lista de mobiliário para execução
VISTA C

MARCENARIA

MOB_043
MOB_044
marm_004
marm_005

Acabamentos
Pintura na cor Branco Neve - Suvinil ou similar

Mobiliário Comercial

MOB_044
marm_005

04 Colchonetes para trocador ( 85x60x05cm)
01 Cuba em aço inox polido com R 30cm - Tramontina

VISTA D

VISTA B

01 Banheira Aqualax
01 Torneira Automatica DOCOL Pressmatic Banheiro,Lavatório Metal Cromado.
01 Banheira infantil Aqualax - 80x45cm
01 Lixeira Inox com pedal e balde - 20 litros - Brinox

MOB_043
marm_004

Os produtos descritos acima foram escolhidos através de decisões projetuais com o intuito de conferir harmonia entre estes e o conceito que define
as características funcionais e estéticas do ambiente
em questão.
Optar por adquirir os produtos presentes na lista não
é obrigatório. No caso da compra de semelhantes,
as caracterísiticas técnicas e funcionais dos mesmos
deverão ser averiguadas e modificações no projeto
do ambiente e dos mobiliários planejados poderão
se fazer necessárias.*
*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.

VISTA A

PLANTA BAIXA

atenção: preservar a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”
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VISTA A

VISTA B

VISTA C

VISTA D

VISTAS
211

ISOMÉTRICAS

RENDER
212

MOBILIÁRIO FRALDÁRIO
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores e
demais acessórios componentes dos móveis, quando necessário e identificado no projeto arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os móveis sob
medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas apresentadas, e fixadas umas às outras,com
pino ou parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento interno arredondado no tampo, sem arestas ou cantos
vivos, para evitar compressão dos tecidos na região
do antebraço e punho.
ACESSÓRIOS

Os móveis deverão ser confeccionados compensado de pinus naval com acabamento em verniz natural a base d’água, ou em MDF com revestimento BP
- fibra de madeira de média densidade, tipo pesado
(750 Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras de chapas e respectivos acabamentos:

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata intermediária.

tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas) ou
25mm estruturado nas bordas e centro; acabamento MDF com revestimento Duratex Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com
espessura de no mínimo 2,0mm na mesma cor do
tampo e raio ergonômico de contato com o usuário
de acordo com a ABNT NBR NM 300-1, com sistema
de colagem tipo Hot Melt para todas as bordas.

Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados” com
acabamento, conforme desenho técnico do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo “cava”,
com acabamento em alumínio preto fosco. Cada
porta, ou gaveta deverá ter um puxador que tenha
tamanho igual ao prolongamento da gaveta e porta. O puxador deverá estar localizado na parte superior do item (gaveta e porta).

estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.
Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.
Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré montados. Cada porta deverá apresentar no mínimo
duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura deverá
ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar, ou
similar. Onde deve estar presente em cada nicho. As
fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.
Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios, galvanizados, com roda em silicone preto e freio. Mobiliário com rodízio deverá apresentar um em cada
extremidade da estrutura. Todos com travamento
individual.
Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes em MDF.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidraulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de todos
os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.
Não serão admitidas falhas ou alterações que não forem
comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à montagem do material.
Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes.
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MOB_043
nichos sob banheira 1-2

MARM_004

VISTA C

bancada banheira 1-2

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

1

VISTA D

2

Bancada em mármore, com rebaixo e
rodapia.

VISTA B

2
3

Banheira infantil Aqualax - 80x45cm

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

VISTA A

PLANTA BAIXA

3

VISTA A

Obs: Os rodízios terão de altura entre 70mm e deverão ser giratórios, galvanizados, com roda em silicone preto e freio.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
214

VISTA B

VISTA C

VISTA D

atenção
preserve a escala

DETALHE ARMÁRIO
OBS:
Todos os cantos deverão ser arredondados.
A fixação dos componentes fica a critério do fornecedor.

Os rodízios terão de altura entre 70mm e deverão ser giratórios, galvanizados, com roda em silicone preto e freio.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICAS

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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MOB_044
nichos sob lavatório 1-2

VISTA C

MOB_015
bancada lavatório 1-2

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento
3

1

VISTA D

2

PLANTA BAIXA

VISTA B

1

Bancada em mármore, com rebaixo e
rodapia.

2

Cuba em aço inox polido com R 30cm
- Tramontina

3

Torneira Automatica DOCOL Pressmatic Banheiro,Lavatório Metal Cromado.

4

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

VISTA A

4

atenção
preserve a escala

VISTA A
OBS:
Todos os cantos deverão ser arredondados.
A fixação dos componentes fica a critério do fornecedor.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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VISTA B

VISTA C

VISTA D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICAS

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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SALA

2 A 3

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO
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Sala 2 a 3
Lista de mobiliário para execução
marcenaria

MOB_042
MOB_051
PME_015
ESP_003 Vidraçaria Santa Efigênia - fpolis

VISTA C

(www.vidracariasantaefigenia.com.br)

PME_015

Acabamentos
Pintura na cor Branco Neve - Suvinil ou similinar

Mobiliário Comercial
10 Colchonetes impermeáveis (130x60x10)

Tulipa Baby (www.tulipababy.com.br) Rio Negrinho/SC
ClickBaby (www.clikbaby.com.br) - Arapongas/PR

12 Tatames E.V.A. azul turquesa 100cm x100cmx 2cm
Porto Tatames (www.portotatames.com.br) - São José/SC

MOB_042

04 Almofadas - Cor branca - tecido impermeável
Carol Cortinas (www.carolcortinas.com.br) - Florianópolis/SC

03 Mesas Gelatina Mono Design
(www.monodesign.com.br )

10 Cadeiras Valovinha Mono Design

VISTA D

ESP_003

VISTA B

(www.monodesign.com.br )

Os produtos descritos acima foram escolhidos através de decisões projetuais com o intuito de conferir harmonia entre estes e o conceito que define
as características funcionais e estéticas do ambiente
em questão.

MOB_051

Optar por adquirir os produtos presentes na lista não
é obrigatório. No caso da compra de semelhantes,
as caracterísiticas técnicas e funcionais dos mesmos
deverão ser averiguadas e modificações no projeto
do ambiente e dos mobiliários planejados poderão
se fazer necessárias.*
*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.

VISTA A

PLANTA BAIXA

atenção: preservar a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”
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VISTA A

VISTA B

VISTA C

VISTA D

VISTAS
222

ISOMÉTRICA

RENDER
223

MOBILIÁRIO SALAS DE AULA
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores e
demais acessórios componentes dos móveis, quando necessário e identificado no projeto arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os móveis sob
medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas apresentadas, e fixadas umas às outras,com
pino ou parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento interno arredondado no tampo, sem arestas ou cantos
vivos, para evitar compressão dos tecidos na região
do antebraço e punho.
ACESSÓRIOS

Os móveis deverão ser confeccionados compensado de pinus naval com acabamento em verniz natural a base d’água, ou em MDF com revestimento BP
- fibra de madeira de média densidade, tipo pesado
(750 Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras de chapas e respectivos acabamentos:

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata intermediária.

tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas) ou
25mm estruturado nas bordas e centro; acabamento MDF com revestimento Duratex Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com
espessura de no mínimo 2,0mm na mesma cor do
tampo e raio ergonômico de contato com o usuário
de acordo com a ABNT NBR NM 300-1, com sistema
de colagem tipo Hot Melt para todas as bordas.

Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados” com
acabamento, conforme desenho técnico do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo “cava”,
com acabamento em alumínio preto fosco. Cada
porta, ou gaveta deverá ter um puxador que tenha
tamanho igual ao prolongamento da gaveta e porta. O puxador deverá estar localizado na parte superior do item (gaveta e porta).

estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.
Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.
Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré montados. Cada porta deverá apresentar no mínimo
duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura deverá
ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar, ou
similar. Onde deve estar presente em cada nicho. As
fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.
Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios, galvanizados, com roda em silicone preto e freio. Mobiliário com rodízio deverá apresentar um em cada
extremidade da estrutura. Todos com travamento
individual.
Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes em MDF.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidraulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de todos
os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.
Não serão admitidas falhas ou alterações que não forem
comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à montagem do material.
Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes.
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MOB_042

VISTA C

armário

QUANTIDADE: 01

1

1

legenda tipos de
acabamento

1

VISTA B

VISTA D

VISTA A

PLANTA BAIXA

3

3

2

2

2

2

3

3

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

3

Chapa de MDF com revestimento BP
Fibraplac Linha Fresh Colors Turmalina

Conforme a norma NM300-3
Migração de certos elementos. As superfícies que levem algum tipo de acabamento devem ser livres de metais
pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio
solúvel, Arsênio solúvel, Bário solúvel,
Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio
solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
1
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
Recomenda-se também seguir
orientações da NBR13961/2010 Móveis
para escritório.

atenção
preserve a escala

VISTA A

Obs:
Os nichos com rodizios possuem profundidade de 55cm.
Os rodízios possuem travamento. VISTA A
As portas são embutidas na estrutura de MDF.
A fixação dos componentes fica a critério do fornecedor.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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2

2

3

1

1

1

1

1

1

1
2

2

VISTA B
1

VISTA C

VISTA D
1

atenção
preserve a escala

PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE : parafuso (6,1x75mm) de fenda Phillips cabeça
chata com bucha universal 10mm

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICAS

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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1

2

2

1

2

2

MOB_051

2

armário modular para colchões

VISTA C

QUANTIDADE: 01

3

2

Obs:
As portas são embutidas na estrutura
de MDF.
A fixação dos componentes fica a
critério do fornecedor.

1

1

1

VISTA D

VISTA B

legenda tipos de
acabamento

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

1

VISTA A

1

1
2

1
1

2

2

1

2

2

1

1

2

isométrica
VISTA
A
1

1

VISTA
VISTA D
B

PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE : parafuso (6,1x75mm) de fenda Phillips cabeça
chata com bucha universal 10mm

VISTA C

VISTA C

VISTA D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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1

1

1

PME_015
painel metálico

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

2

VISTA C

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm. Acabamento
com tratamento antiferruginoso
por fosfatização e acabamento em
tinta epóxi pó branca. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG/MAG,
configurando uma estrutura única.
Chapa de aço carbono SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5,3 mm, dispostos em linhas verticais de furos em passos de 28 mm linhas
horizontais de furos em passos 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso por fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto do mobiliário.

VISTA B

VISTA D

VISTA A
PLANTA BAIXA

OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do painel sejam conferidas no local. Se necessário
o painel poderá ser dividido em partes iguais para melhor movimentação, ficando a critério do fornecedor.
- Todos os painéis da circulação deverão ser fixados acima do revestimento cerâmico, aproximadamente 1,20 do chão.
- O mobiliário deve seguir a Norma NM 300-1 Propriedades gerais, mecânicas e físicas

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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2

VISTA A

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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VISTA BBEECD
VISTA

VISTA C

1

VISTA D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICA

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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ESP_003
espelho

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

Espelho 6 mm lapidado fixado diretamente na parede (com cola silicone estrutural) a 25 cm do chão,
e 2cm de afastamentos laterais.

VISTA

atenção
preserve a escala

OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do espelho sejam conferidas no local.
Se necessário o espelho poderá ser dividido em partes iguais com bordas lapidadas para
melhor movimentação, ficando a critério do fornecedor.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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SALA 3 A 4

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO
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Sala 3 a 4
Lista de mobiliário para execução
VISTA C

marcenaria

MOB_045
MOB_051
PMA_016
esp_004 Vidraçaria Santa Efigênia - fpolis
(www.vidracariasantaefigenia.com.br)

PME_016

Acabamentos
Pintura na cor Branco Neve - Suvinil ou similinar

Mobiliário Comercial
10 Colchonetes impermeáveis (130x60x10)

Tulipa Baby (www.tulipababy.com.br) Rio Negrinho/SC
ClickBaby (www.clikbaby.com.br) - Arapongas/PR

ou

11 Tatames E.V.A. - Rosa 100 cm x 100 cm x 2 cm
10 Tatames E.V.A - Branco 100 cm x 100 cm x 2 cm.
Porto Tatames (www.portotatames.com.br) - São José/SC

MOB_045

04 Almofadas - Cor Rosa Coral - tecido impermeável
Carol Cortinas (www.carolcortinas.com.br) - Florianópolis/SC

06 Mesas Gelatina

Mono Design (www.monodesign.com.br )

ESP_004

VISTA D

VISTA B

12 Cadeiras Valovinha
Mono Design - (www.monodesign.com.br )

08 Cadeiras Metadil - Cor ARG - 31cm.
(www.metadil.com.br)

01 quadro móvel Open Desk
(www.opendesk.com.br)

01 Puff Mole Gota - Cor Rosa Coral
Cris Puffs (www.crispuffs.com.br) - Camboriú/SC

04 almofadas Cor Rosa Coral - tecido impermeável Carol Cortinas (www.carolcortinas.com.br) - Florianópolis/SC

MOB_051
Os produtos descritos acima foram escolhidos através de
decisões projetuais com o intuito de conferir harmonia
entre estes e o conceito que define as características funcionais e estéticas do ambiente em questão.
Optar por adquirir os produtos presentes na lista não é
obrigatório. No caso da compra de semelhantes, as caracterísiticas técnicas e funcionais dos mesmos deverão ser
averiguadas e modificações no projeto do ambiente e dos
mobiliários planejados poderão se fazer necessárias.*

VISTA A

PLANTA BAIXA

*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.
atenção: preservar a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”
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VISTA A

VISTA B

VISTA C

VISTA D

VISTAS
236

ISOMÉTRICAS

RENDER
237

MOBILIÁRIO SALAS DE AULA
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores e
demais acessórios componentes dos móveis, quando necessário e identificado no projeto arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os móveis sob
medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas apresentadas, e fixadas umas às outras,com
pino ou parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento interno arredondado no tampo, sem arestas ou cantos
vivos, para evitar compressão dos tecidos na região
do antebraço e punho.
ACESSÓRIOS

Os móveis deverão ser confeccionados compensado de pinus naval com acabamento em verniz natural a base d’água, ou em MDF com revestimento BP
- fibra de madeira de média densidade, tipo pesado
(750 Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras de chapas e respectivos acabamentos:

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata intermediária.

tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas) ou
25mm estruturado nas bordas e centro; acabamento MDF com revestimento Duratex Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com
espessura de no mínimo 2,0mm na mesma cor do
tampo e raio ergonômico de contato com o usuário
de acordo com a ABNT NBR NM 300-1, com sistema
de colagem tipo Hot Melt para todas as bordas.

Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados” com
acabamento, conforme desenho técnico do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo “cava”,
com acabamento em alumínio preto fosco. Cada
porta, ou gaveta deverá ter um puxador que tenha
tamanho igual ao prolongamento da gaveta e porta. O puxador deverá estar localizado na parte superior do item (gaveta e porta).

estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.
Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.
Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré montados. Cada porta deverá apresentar no mínimo
duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura deverá
ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar, ou
similar. Onde deve estar presente em cada nicho. As
fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.
Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios, galvanizados, com roda em silicone preto e freio. Mobiliário com rodízio deverá apresentar um em cada
extremidade da estrutura. Todos com travamento
individual.
Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes em MDF.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidraulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de todos
os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.
Não serão admitidas falhas ou alterações que não forem
comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à montagem do material.
Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes.

238

MOB_045
armário

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico
Chapa de mdf com revestimento
Fórmica de alta resistência hd/hw,
Padrões Unicolores, sem textura, cor
FB 10 Coral.
Obs: o revestimento Fórmica foi mantido para atender a cor do projeto
original.
Conforme a norma NM300-3
Migração de certos elementos. As superfícies que levem algum tipo de acabamento devem ser livres de metais
pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio
solúvel, Arsênio solúvel, Bário solúvel,
Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio
solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
Recomenda-se também seguir
orientações da NBR13961/2010 Móveis
para escritório.

3

VISTA C

VISTA B

VISTA D

VISTA A
Obs:
Os nichos com rodizios possuem profundidade de 55cm.
Os rodízios possuem travamento.
As portas são embutidas na estrutura
de MDF.
A fixação dos componentes fica a
critério do fornecedor.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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2

3

3

2

2

2

2

3

3

1

VISTA A

VISTA A

VISTA B

VISTA B

Obs: Os nichos com rodizios possuem profundidade de 55cm.

atenção
preserve a escala

1

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
240

2

3

1

1

1

VISTA C
1

1

1

1

PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE : parafuso (6,1x75mm) de fenda Phillips cabeça
chata com bucha universal 10mm

VISTA D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
241

ISOMÉTRICAS

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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1

2

2

1

2

2

MOB_051

2

armário modular para colchões

VISTA C

QUANTIDADE: 01

3

2

Obs:
As portas são embutidas na estrutura
de MDF.
A fixação dos componentes fica a
critério do fornecedor.

1

1

1

VISTA D

VISTA B

legenda tipos de
acabamento

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico

1

VISTA A

1

1
2

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

isométrica
VISTA
A
1

1

VISTA
VISTA D
B

PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE : parafuso (6,1x75mm) de fenda Phillips cabeça
chata com bucha universal 10mm

VISTA C

VISTA C

VISTA D

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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PME_016
painel metálico

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA C

1
VISTA D

VISTA B

VISTA A

2

PLANTA BAIXA

2

VISTA A

OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do painel sejam conferidas no local. Se necessário
o painel poderá ser dividido em partes iguais para melhor movimentação, ficando a critério do fornecedor.
- Todos os painéis da circulação deverão ser fixados acima do revestimento cerâmico, aproximadamente 1,20 do chão.
- O mobiliário deve seguir a Norma NM 300-1 Propriedades gerais, mecânicas e físicas

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm. Acabamento
com tratamento antiferruginoso
por fosfatização e acabamento em
tinta epóxi pó branca. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG/MAG,
configurando uma estrutura única.
Chapa de aço carbono SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5,3 mm, dispostos em linhas verticais de furos em passos de 28 mm linhas
horizontais de furos em passos 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso por fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto do mobiliário.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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VISTA B E D

VISTA C

1
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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ESP_004
espelho

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

Espelho 6 mm lapidado fixado diretamente na parede (com cola silicone estrutural) a 25 cm do chão,
e 2cm de afastamentos laterais.

VISTA

OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do espelho sejam conferidas no local.
Se necessário o espelho poderá ser dividido em partes iguais com bordas lapidadas para
melhor movimentação, ficando a critério do fornecedor.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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SALA

4 A 5

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO
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Sala 4 a 5
Lista de mobiliário para execução
marcenaria

MOB_045

VISTA C

PME_017
ESP_005 Vidraçaria Santa Efigênia - fpolis
(www.vidracariasantaefigenia.com.br)

PME_017

Acabamentos
Pintura na cor Branco Neve - Suvinil ou similinar

Mobiliário Comercial
10 Colchonetes impermeáveis (130x60x10)

Tulipa Baby (www.tulipababy.com.br) Rio Negrinho/SC
ClickBaby (www.clikbaby.com.br) - Arapongas/PR

ou

11 Tatames E.V.A. - Rosa 100 cm x 100 cm x 2 cm
10 Tatames E.V.A - Branco 100 cm x 100 cm x 2 cm.
Porto Tatames (www.portotatames.com.br) - São José/SC

04 Almofadas - Cor Rosa Coral - tecido impermeável
Carol Cortinas (www.carolcortinas.com.br) - Florianópolis/SC

MOB_045

08 Mesas Gelatina

Mono Design (www.monodesign.com.br )

16 Cadeiras Valovinha
Mono Design - (www.monodesign.com.br )

08 Cadeiras Metadil - Cor ARG - 31cm.

VISTA D

VISTA B

(www.metadil.com.br)

01 quadro móvel Open Desk

ESP_005

(www.opendesk.com.br)

01 Puff Mole Gota - Cor Rosa Coral
Cris Puffs (www.crispuffs.com.br) - Camboriú/SC

04 almofadas Cor Rosa Coral - tecido impermeável Carol Cortinas (www.carolcortinas.com.br) - Florianópolis/SC
Os produtos descritos acima foram escolhidos através de
decisões projetuais com o intuito de conferir harmonia
entre estes e o conceito que define as características funcionais e estéticas do ambiente em questão.
Optar por adquirir os produtos presentes na lista não é
obrigatório. No caso da compra de semelhantes, as caracterísiticas técnicas e funcionais dos mesmos deverão ser
averiguadas e modificações no projeto do ambiente e dos
mobiliários planejados poderão se fazer necessárias.*
*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.

VISTA A

PLANTA BAIXA

atenção: preservar a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”
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VISTA A

VISTA C

VISTA B

VISTA D

VISTAS
249

ISOMÉTRICAS

RENDER
250

MOBILIÁRIO SALAS DE AULA
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores e
demais acessórios componentes dos móveis, quando necessário e identificado no projeto arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os móveis sob
medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas apresentadas, e fixadas umas às outras,com
pino ou parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento interno arredondado no tampo, sem arestas ou cantos
vivos, para evitar compressão dos tecidos na região
do antebraço e punho.
ACESSÓRIOS

Os móveis deverão ser confeccionados compensado de pinus naval com acabamento em verniz natural a base d’água, ou em MDF com revestimento BP
- fibra de madeira de média densidade, tipo pesado
(750 Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras de chapas e respectivos acabamentos:

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata intermediária.

tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas) ou
25mm estruturado nas bordas e centro; acabamento MDF com revestimento Duratex Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com
espessura de no mínimo 2,0mm na mesma cor do
tampo e raio ergonômico de contato com o usuário
de acordo com a ABNT NBR NM 300-1, com sistema
de colagem tipo Hot Melt para todas as bordas.

Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados” com
acabamento, conforme desenho técnico do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo “cava”,
com acabamento em alumínio preto fosco. Cada
porta, ou gaveta deverá ter um puxador que tenha
tamanho igual ao prolongamento da gaveta e porta. O puxador deverá estar localizado na parte superior do item (gaveta e porta).

estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.
Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.
Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré montados. Cada porta deverá apresentar no mínimo
duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura deverá
ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar, ou
similar. Onde deve estar presente em cada nicho. As
fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.
Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios, galvanizados, com roda em silicone preto e freio. Mobiliário com rodízio deverá apresentar um em cada
extremidade da estrutura. Todos com travamento
individual.
Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes em MDF.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidraulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de todos
os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.
Não serão admitidas falhas ou alterações que não forem
comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à montagem do material.
Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes.
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MOB_045
armário

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico
Chapa de mdf com revestimento
Fórmica de alta resistência hd/hw,
Padrões Unicolores, sem textura, cor
FB 10 Coral.
Obs: o revestimento Fórmica foi mantido para atender a cor do projeto
original.

3

VISTA B

VISTA C

VISTA D

VISTA A
Obs:
Os nichos com rodizios possuem profundidade de 55cm.
Os rodízios possuem travamento.
As portas são embutidas na estrutura
de MDF.
A fixação dos componentes fica a
critério do fornecedor.

Conforme a norma NM300-3
Migração de certos elementos. As superfícies que levem algum tipo de acabamento devem ser livres de metais
pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio
solúvel, Arsênio solúvel, Bário solúvel,
Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio
solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
Recomenda-se também seguir
orientações da NBR13961/2010 Móveis
para escritório.
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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1

1

2

3

1

3

2

2

2

2

3

3

1

VISTA A

VISTA B

VISTA A

Obs: Os nichos com rodizios possuem profundidade de 55cm.

VISTA B
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

253

2

3

1

1

1

VISTA D

VISTA C

1

1

1

1

atenção
preserve a escala

PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE : parafuso (6,1x75mm) de fenda Phillips cabeça
chata com bucha universal 10mm

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICAS

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

255

1

PME_017
painel metálico

QUANTIDADE: 01
1

1

VISTA C

legenda tipos de
acabamento

1

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm. Acabamento
com tratamento antiferruginoso
por fosfatização e acabamento em
tinta epóxi pó branca. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG/MAG,
configurando uma estrutura única.

2

Chapa de aço carbono SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5,3 mm, dispostos em linhas verticais de furos em passos de 28 mm linhas
horizontais de furos em passos 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso por fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto do mobiliário.

VISTA D

VISTA B

VISTA A

OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do painel sejam conferidas no local. Se necessário
o painel poderá ser dividido em partes iguais para melhor movimentação, ficando a critério do fornecedor.
- Todos os painéis da circulação deverão ser fixados acima do revestimento cerâmico, aproximadamente 1,20 do chão.
- O mobiliário deve seguir a Norma NM 300-1 Propriedades gerais, mecânicas e físicas

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10

256

2

VISTA A E C

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
257

1

VISTA B E D

VISTA C

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
258

ESP_005
espelho

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

Espelho 6 mm lapidado fixado diretamente na parede (com cola silicone estrutural) a 25 cm do chão,
e 2cm de afastamentos laterais.

VISTA

VISTA

atenção
preserve a escala

OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do espelho sejam conferidas no local.
Se necessário o espelho poderá ser dividido em partes iguais com bordas lapidadas para
melhor movimentação, ficando a critério do fornecedor.

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25
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SALA 5 A 6

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO

260

Sala 5 A 6
Lista de mobiliário para execução
marcenaria

MOB_045

VISTA C

PME_018
ESP_006 Vidraçaria Santa Efigênia - fpolis
(www.vidracariasantaefigenia.com.br)

Acabamentos

PME_018

Pintura na cor Branco Neve - Suvinil ou similinar

Mobiliário Comercial
10 Colchonetes impermeáveis (130x60x10)

Tulipa Baby (www.tulipababy.com.br) Rio Negrinho/SC
ClickBaby (www.clikbaby.com.br) - Arapongas/PR

ou

11 Tatames E.V.A. - Rosa 100 cm x 100 cm x 2 cm
10 Tatames E.V.A - Branco 100 cm x 100 cm x 2 cm.

ESP_006

Porto Tatames (www.portotatames.com.br) - São José/SC

MOB_045

04 Almofadas - Cor Rosa Coral - tecido impermeável
Carol Cortinas (www.carolcortinas.com.br) - Florianópolis/SC

08 Mesas Gelatina

Mono Design (www.monodesign.com.br )

16 Cadeiras Valovinha
Mono Design - (www.monodesign.com.br )

VISTA D

VISTA B

PME_018

08 Cadeiras Metadil - Cor ARG - 31cm.
(www.metadil.com.br)

01 quadro móvel Open Desk
(www.opendesk.com.br)

01 Puff Mole Gota - Cor Rosa Coral
Cris Puffs (www.crispuffs.com.br) - Camboriú/SC

04 almofadas Cor Rosa Coral - tecido impermeável Carol Cortinas (www.carolcortinas.com.br) - Florianópolis/SC
Os produtos descritos acima foram escolhidos através de
decisões projetuais com o intuito de conferir harmonia
entre estes e o conceito que define as características funcionais e estéticas do ambiente em questão.
Optar por adquirir os produtos presentes na lista não é
obrigatório. No caso da compra de semelhantes, as caracterísiticas técnicas e funcionais dos mesmos deverão ser
averiguadas e modificações no projeto do ambiente e dos
mobiliários planejados poderão se fazer necessárias.*
*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.

VISTA A

PLANTA BAIXA

atenção: preservar a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”
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VISTA A

VISTA C

VISTA B

VISTA D

VISTAS
262

ISOMÉTRICAS

RENDER
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MOBILIÁRIO SALAS DE AULA
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores e
demais acessórios componentes dos móveis, quando necessário e identificado no projeto arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os móveis sob
medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas apresentadas, e fixadas umas às outras,com
pino ou parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento interno arredondado no tampo, sem arestas ou cantos
vivos, para evitar compressão dos tecidos na região
do antebraço e punho.
ACESSÓRIOS

Os móveis deverão ser confeccionados compensado de pinus naval com acabamento em verniz natural a base d’água, ou em MDF com revestimento BP
- fibra de madeira de média densidade, tipo pesado
(750 Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras de chapas e respectivos acabamentos:

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata intermediária.

tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas) ou
25mm estruturado nas bordas e centro; acabamento MDF com revestimento Duratex Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada ou lisa, com
espessura de no mínimo 2,0mm na mesma cor do
tampo e raio ergonômico de contato com o usuário
de acordo com a ABNT NBR NM 300-1, com sistema
de colagem tipo Hot Melt para todas as bordas.

Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados” com
acabamento, conforme desenho técnico do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo “cava”,
com acabamento em alumínio preto fosco. Cada
porta, ou gaveta deverá ter um puxador que tenha
tamanho igual ao prolongamento da gaveta e porta. O puxador deverá estar localizado na parte superior do item (gaveta e porta).

estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.
Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.
Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré montados. Cada porta deverá apresentar no mínimo
duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura deverá
ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar, ou
similar. Onde deve estar presente em cada nicho. As
fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.
Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios, galvanizados, com roda em silicone preto e freio. Mobiliário com rodízio deverá apresentar um em cada
extremidade da estrutura. Todos com travamento
individual.
Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes em MDF.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidraulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de todos
os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.
Não serão admitidas falhas ou alterações que não forem
comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à montagem do material.
Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes.
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MOB_045
armário

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Design Carvalho Malva.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex Linha Original Branco Ártico
Chapa de mdf com revestimento
Fórmica de alta resistência hd/hw,
Padrões Unicolores, sem textura, cor
FB 10 Coral.
Obs: o revestimento Fórmica foi mantido para atender a cor do projeto
original.

3

VISTA B

VISTA C

VISTA D

VISTA A
Obs:
Os nichos com rodizios possuem profundidade de 55cm.
Os rodízios possuem travamento.
As portas são embutidas na estrutura
de MDF.
A fixação dos componentes fica a
critério do fornecedor.

Conforme a norma NM300-3
Migração de certos elementos. As superfícies que levem algum tipo de acabamento devem ser livres de metais
pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio
solúvel, Arsênio solúvel, Bário solúvel,
Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio
solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
Recomenda-se também seguir
orientações da NBR13961/2010 Móveis
para escritório.
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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1

1

2

3

1

3

2

2

2

2

3

3

1

VISTA A

VISTA B

VISTA A

Obs: Os nichos com rodizios possuem profundidade de 55cm.

VISTA B

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
1

266

2

3

1

1

1

VISTA D

VISTA C
1

1

1

1

atenção
preserve a escala

PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE : parafuso (6,1x75mm) de fenda Phillips cabeça
chata com bucha universal 10mm

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
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ISOMÉTRICAS

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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PME_018
painel metálico

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA C

1

VISTA B

VISTA D

VISTA A

PLANTA BAIXA

2

2

VISTA A
OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do painel sejam conferidas no local. Se necessário
o painel poderá ser dividido em partes iguais para melhor movimentação, ficando a critério do fornecedor.
- Todos os painéis da circulação deverão ser fixados acima do revestimento cerâmico, aproximadamente 1,20 do chão.
- O mobiliário deve seguir a Norma NM 300-1 Propriedades gerais, mecânicas e físicas

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm. Acabamento
com tratamento antiferruginoso
por fosfatização e acabamento em
tinta epóxi pó branca. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda MIG/MAG,
configurando uma estrutura única.
Chapa de aço carbono SAE
1008/1012 de 2mm perfurada com os
furos em disposição reta, onde o furo
tem de diâmetro 5,3 mm, dispostos em linhas verticais de furos em passos de 28 mm linhas
horizontais de furos em passos 37 mm. Com tratamento
antiferruginoso por fosfatização
e acabamento em tinta epoxi pó
branca, seguindo especificação do
projeto do mobiliário.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/10
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VISTA B E D

VISTA D

1

270

ESP_006
espelho

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

Espelho 6 mm lapidado fixado diretamente na parede (com cola silicone estrutural) a 25 cm do chão,
e 2cm de afastamentos laterais.

VISTA

OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do espelho sejam conferidas no local.
Se necessário o espelho poderá ser dividido em partes iguais com bordas lapidadas para
melhor movimentação, ficando a critério do fornecedor.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
271

SALA MULTIUSO

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO

272

Sala

VISTA C

Multiuso

Lista de mobiliário para execução
marcenaria

MOB_046
MOB_047
MOB_033
MOB_048
MOB_028
MOB_049

ESP_007

PAC_001
PAC_002
ESP_007

MOB_047

Acabamentos
Pintura na cor Branco Neve - Suvinil ou similar

mobiliário comercial
10 Colchonetes - Cor Branca - Tulipa Baby (www.
tulipababy.com.br) Rio Negrinho/SC ou ClickBaby (www.
clikbaby.com.br) - Arapongas/PR
10 Cobertinha - Cor Clara - Tulipa Baby (www.tulipababy.
com.br) Rio Negrinho/SC ou ClickBaby (www.clikbaby.com.br)
- Arapongas/PR

VISTA B

MOB_046

VISTA D

01 Cabaninha - Cor Clara - Zoe Vivá (www.zoeviva.com.br) -

MOB_028

Florianópolis/SC

06 Puff Mole Gota - Cor Amarelo-Claro - Cris Puffs
(www.crispuffs.com.br) - Camboriú/SC

PAC_001

05 Tatame E.V.A. - Branco e 05 Amarelo-Claro - 100
cm x 100 cm x 2 cm - Porto Tatames (www.portotatames.
com.br) - São José/SC

10 Almofadas - qtd. - Cor Amarelo-Claro - Carol Cortinas
(www.carolcortinas.com.br) - Florianópolis/SC

MOB_049

Os produtos descritos acima foram escolhidos
através de decisões projetuais com o intuito de
conferir harmonia entre estes e o conceito que
define as características funcionais e estéticas do
ambiente em questão.
Optar por adquirir os produtos presentes na
lista não é obrigatório. No caso da compra
de semelhantes, as caracterísiticas técnicas e
funcionais dos mesmos deverão ser averiguadas
e modificações no projeto do ambiente e
dos mobiliários planejados poderão se fazer necessárias.*
*Estas modificações são de
responsabilidade do contratante.
atenção: preservar a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”

MOB_033

MOB_048

total

VISTA A

PAC_001
PAC_002

PLANTA BAIXA
273

VISTA A

VISTA B

VISTAS
274

VISTA C

VISTA D

VISTAS
275

ISOMÉTRICAS

RENDER
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MOBILIÁRIO SALA MULTIUSO
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser
padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores
e demais acessórios componentes dos móveis,
quando necessário e identificado no projeto
arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os
móveis sob medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré
montados. Cada porta deverá apresentar no
mínimo duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura
deverá ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar,
ou similar. Onde deve estar presente em cada nicho.
As fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas
apresentadas, e fixadas umas às outras,com pino ou
parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento
interno arredondado no tampo, sem arestas ou
cantos vivos, para evitar compressão dos tecidos na
região do antebraço e punho.

Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios,
galvanizados, com roda em silicone preto e freio.
Mobiliário com rodízio deverá apresentar um
em cada extremidade da estrutura. Todos com
travamento individual.

ACESSÓRIOS

Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes
em MDF.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.
Os móveis deverão ser confeccionados compensado
de pinus naval com acabamento em verniz natural a
base d’água, ou em MDF com revestimento BP - fibra
de madeira de média densidade, tipo pesado (750
Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras
de chapas e respectivos acabamentos:
tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas)
ou 25mm estruturado nas bordas e centro;
acabamento MDF com revestimento Duratex
Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no
projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com
fita em poliestireno de superfície visível texturizada
ou lisa, com espessura de no mínimo 2,0mm na
mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato
com o usuário de acordo com a ABNT NBR NM 3001, com sistema de colagem tipo Hot Melt para todas
as bordas.
estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto
fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata
intermediária.
Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados”
com acabamento, conforme desenho técnico
do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo
“cava”, com acabamento em alumínio preto fosco.
Cada porta, ou gaveta deverá ter um puxador que
tenha tamanho igual ao prolongamento da gaveta
e porta. O puxador deverá estar localizado na parte
superior do item (gaveta e porta).
Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.
Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.
Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidráulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de
todos os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo
estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados
junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.
Não serão admitidas falhas ou alterações que não
forem comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à
montagem do material.
Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua
a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes.
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MOB_046
tablado

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

VISTA C

As peças deverão ser pregadas e/ou
parafusadas entre si. No caso de os
parafusos ou pregos ficarem aparentes,
os mesmos devem ser pretos e não
devem ficar em alto relevo, recomendase o uso de tapa furos.

1

VISTA B

VISTA D

bordas
arredondadas

VISTA A
PLANTA BAIXA

Chapa de compensado de pinus naval
de 30 mm ou 25 mm revestida com
acabamento em verniz natural a base
d’água.
OBS: A estrutura interna será de
compensado de pinus naval, revestido
de selador, terá um espaçamento
máximo de 90cms e deverá suportar
uma carga distribuida de 800 kilos.

Conforme a norma
NM300-3 Migração de certos elementos.
As superfícies que levem algum tipo de
acabamento devem ser livres de metais
pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio
solúvel, Arsênio solúvel, Bário solúvel,
Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio
solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender a
NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades gerais,
mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas as
bordas devem ser arredondadas.
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

278

1

VISTA A

VISTA A

1

VISTA B

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

279

PLANTA BAIXA - ESTRUTURA DO TABLADO
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

280

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.

ISOMÉTRICA - ESTRUTURA DO TABLADO

Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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1

VISTA C

1

VISTA D
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

282

1
1

ISOMÉTRICA

ISOMÉTRICAS

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário
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MOB_047
armário

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA C

VISTA D

1

1

1

VISTA B

VISTA A

PLANTA BAIXA
OBS: Se necessário o painel poderá ser dividido em partes para melhor movimentação,
ficando a critério do fornecedor.

1

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex - Linha Design Carvalho Malva.

2

Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex - Linha Original Branco Ártico.

3

Chapa de MDF com revestimento
Fórmica de alta resistência hd/hw,
Padrões Unicolores, sem textura, cor
L105 Amarelo Claro.
OBS.: O revestimento MDF Fórmica foi
mantido para atender a cor do projeto
original.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
Recomenda-se também seguir
orientações da NBR13961/2010 Móveis
para escritório.
atenção
preserve a escala

2

2

2

2

3

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

3

1

284

1

1

2

2

2

3

VISTA A

1

2

3

1

Os rodízios terão de altura entre
70mm e deverão ser giratórios,
galvanizados, com roda em silicone
preto e freio.

VISTA B

Obs.: Os nichos com rodízios possuem profundidade de 55cm
sentido de abertura das portas

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20
1

285

1

1

1

1

1

1

1

VISTA C

1

VISTA D

PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE : parafuso (6,1x75mm) de fenda Phillips cabeça
chata com bucha universal 10mm

atenção
preserve a escala

1

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

286

1

1

1

ISOMÉTRICA

1

ISOMÉTRICA
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

287

MOB_033

VISTA C

gavetão pégaso

QUANTIDADE: 02

2

legenda tipos de
acabamento

2

1

VISTA B

VISTA D

VISTA A
PLANTA BAIXA

VISTA A

VISTA B

VISTA C

VISTA D

ISOMÉTRICA

Chapa de MDF com revestimento
BP - Linha Design Carvalho Malva,
com as bordas arredondadas,
de acordo com as diretrizes da ABNT
NBR NM 300-1, com puxador do
tipo usinado com acabamento e
rodízio com travamento individual.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

IMAGEM ILUSTRATIVA

ESC: 1/20
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MOB_048

VISTA C

gavetão amarelo claro

QUANTIDADE: 01
2

legenda tipos de
acabamento

2

VISTA B

VISTA D

1

VISTA A

PLANTA BAIXA

VISTA A

VISTA B

VISTA C

VISTA D

ISOMÉTRICA

Chapa de MDF com revestimento
acabamento
com
revestimento
da Formica de Alta Resistência
hd/hw, Padrões Unicolores, sem
textura, cor L 105 Amarelo Claro,
com
as
bordas
arredondadas,
de acordo com as diretrizes da ABNT
NBR NM 300-1, com puxador do
tipo usinado com acabamento e
rodízio com travamento individual.
OBS.: O revestimento MDF Fórmica foi
mantido para atender a cor do projeto
original.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo de
acabamento devem ser livres de metais
pesados. (Chumbo solúvel, Antimônio
solúvel, Arsênio solúvel, Bário solúvel,
Cádmio, Cromo solúvel, Mercúrio
solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender a
NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades gerais,
mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas as
bordas devem ser arredondadas.
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

IMAGEM ILUSTRATIVA

ESC: 1/20

289

PAC_001
painel acrílico 30x45

QUANTIDADE: 10
legenda tipos de
acabamento

1

Chapa 30cm x 45cm acrílica
transparente com espessura de
2mm, dupla (tipo sanduíche),
com
bordas
arredondadas,
com
pitões
cromados,
para fotos serem expostas (tipo
porta-retrato). A altura do chão
é de, no mínimo, 60cm e, no
máximo, 100 cm, e a distância entre
painéis é de, no mínimo, 8cm.

VISTA D

VISTA C

VISTA B

1

1

1

VISTA A

PLANTA BAIXA

VISTA A E D

VISTA B E C

ISOMÉTRICA

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

290

PAC_002
painel acrílico 45x70

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

Chapa 70cm x 45cm acrílica
transparente com espessura de
2mm, dupla (tipo sanduíche),
com
bordas
arredondadas,
com
pitões
cromados,
para fotos serem expostas (tipo
porta-retrato). A altura do chão
é de, no mínimo, 60cm e, no
máximo, 100 cm, e a distância entre
painéis é de, no mínimo, 8cm.

VISTA D

VISTA B

VISTA C

1

1

1

1

VISTA A

PLANTA BAIXA
VISTA A E D

VISTA B E C

ISOMÉTRICA

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

291

MOB_028
casinha

QUANTIDADE: 02
legenda tipos de
acabamento

1

1

2

VISTA D

VISTA C

2

VISTA B

VISTA B E C
VISTA A

PLANTA BAIXA

VISTA A E D

VISTA B E C

ISOMÉTRICA

Estrutura metálica em aço carbono
SAE 1008/1012 de seção retangular
de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm. Acabamento
com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta
epoxi pó branca. Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG,
configurando uma estrutura única.
Chapa de MDF com revestimento BP
Duratex - Linha Original Branco Ártico,
e rodízio com travamento individual.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar
a ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
4.13 Furos, folgas e acessibilidade de
mecanismos.
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.
atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

292

MOB_049
painel tv

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA B

1
VISTA A
PLANTA BAIXA

1

Painel para fixação da TV 55” com
nicho acima para equipamentos de
som e imagem. Chapa de MDF com
revestimento BP Duratex - Linha
Original Branco Ártico, com as bordas
arredondadas. O suporte da TV é o
modelo universal com capacidade de
100kg, com fixação de quatro pontos.
O painel será apoiado no rodapé e a
fixação na parede será de acordo com
os critérios do fornecedor.
A altura da TV é de, no mínimo, 90cm
do chão.
Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)

1

atenção
preserve a escala

VISTA A

VISTA A

VISTA B

VISTA B

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

293

ISOMÉTRICA

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

294

ESP_007
espelho

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

Espelho 6 mm lapidado fixado
diretamente na parede (com cola
silicone estrutural) a 25 cm do chão,
com afastamentos laterias de 2 cm.

VISTA

OBS: é necessário que as medidas e locais de fixação do espelho sejam conferidas no local.
Se necessário o espelho poderá ser dividido em partes iguais com bordas lapidadas para
melhor movimentação, ficando a critério do fornecedor.

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

295

Pátio Externo

PLANTA CHAVE

LOCALIZAÇÃO

296

Pátio Externo

VISTA C

Lista de mobiliário para execução
mob_037
esq_001

mobiliário comercial

esq_001

01 Gangorra com 03 pranchas (www.brubrinq.com.br) - Florianópolis - SC
(www.krenke.com.br) - Guaramirim - SC

01 Balanço 1,70m de altura com 3 lugares
(todos os balanços deverão ter encostos)

01 Balanço 2,00m de altura com 3 lugares
(www.parquevaral.com.br) - Curituba - PR
(www.brubrinq.com.br) - Florianópolis - SC

01 Maratona (11,5m x 10,70 - medidas máximas)
(www.brubrinq.com.br) - Florianópolis - SC
(www.krenke.com.br) - Guaramirim - SC
(www.kaskadame.com.br) - São Paulo - SP
(www.casinha de brincar.com.br) - Itampema - SC

10 treliças para Horta vertical - Leroy Merlin
(www.leroymerlin.com.br) - Florianópolis - SC

01 Comedouro para pássaros
(www.leroymerlin.com.br) - Florianópolis - SC

VISTA B

VISTA D

Os produtos descritos acima foram escolhidos
através de decisões projetuais com o intuito de
conferir harmonia entre estes e o conceito que
define as características funcionais e estéticas do
ambiente em questão.
Optar por adquirir os produtos presentes na
lista não é obrigatório. No caso da compra
de semelhantes, as caracterísiticas técnicas e
funcionais dos mesmos deverão ser averiguadas
e modificações no projeto do ambiente e
dos mobiliários planejados poderão se fazer
necessárias.*

mob_037

*Estas modificações são de total responsabilidade
do contratante.

atenção:

preservar a escala

Imprimir em folha A3 e desabilitar a função
“fit to paper”

VISTA A

PLANTA BAIXA

297

VISTA A

VISTA B

VISTAS
298

VISTA C

VISTA D

VISTAS
299

ISOMÉTRICAS

RENDER
300

MOBILIÁRIO PÁTIO EXTERNO
MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os materiais e acessórios utilizados na confecção
de todos os móveis sob medida deverão ser
padronizados, de acordo com o proposto no projeto
arquitetônico.

fundos: 18 mm; exceto quando especificado em
projeto espessura diferente; acabamento em chapa
de MDF com revestimento BP Duratex - Linha Design
Carvalho Malva, segundo indicado no projeto.

Para os tampos de pedra, cubas, pés, puxadores
e demais acessórios componentes dos móveis,
quando necessário e identificado no projeto
arquitetônico, deverão ser adquiridos junto com os
móveis sob medida.

Os armários com altura a partir de 2,10m devem
ser fixados nas paredes conforme especificação
nas pranchas correspondentes. O parafuso a ser
utilizado deve ser de fenda Phillips cabeça chata
(6,1x75mm) com bucha universal 10mm, com tapa
furos em todas as fixações.

Dobradiças
As dobradiças deverão ser do tipo “caneco”, em aço
inox, para abertura da porta a 270º, com regulagem
vertical e horizontal, diâmetro do caneco 35mm,
sistema de fixação com bucha e parafuso pré
montados. Cada porta deverá apresentar no
mínimo duas dobradiças. Nos Lockers a fechadura
deverá ser tipo Lockr hasp, ref 039, da marca Ojmar,
ou similar. Onde deve estar presente em cada nicho.
As fechaduras dos móveis serão da marca ‘Stam’
modelo 309 tipo cromada, ou similar.

As chapas de MDF deverão ser cortadas nas medidas
apresentadas, e fixadas umas às outras,com pino ou
parafuso e cola branca, de qualidade reconhecida.
As mesas e bancadas deverão ter acabamento
interno arredondado no tampo, sem arestas ou
cantos vivos, para evitar compressão dos tecidos na
região do antebraço e punho.

Rodízios
Os rodízios, terão de altura entre 70mm, conforme
indicação em projeto. Deverão ser giratórios,
galvanizados, com roda em silicone preto e freio.
Mobiliário com rodízio deverá apresentar um
em cada extremidade da estrutura. Todos com
travamento individual.

ACESSÓRIOS

Extras
Nos tampos onde houver furação para passagem
de fiação deverá existir acabamento com canopla
plástica na cor preto fosco. Com abertura máxima
de 25mm a fim de se evitar acidentes.
Deverá ter tapa furos em todas as fixações evidentes
em MDF.

ESTRUTURA E REVESTIMENTO
Estrutura metálica em aço carbono SAE 1008/1012
de seção retangular de 20mm x 20mm com chapa
mínima de 1,20mm.
Acabamento com tratamento antiferruginoso por
fosfatização e acabamento em tinta epoxi pó cor
branca.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda tipo MIG/MAG, configurando
uma estrutura única.
Os móveis deverão ser confeccionados compensado
de pinus naval com acabamento em verniz natural a
base d’água, ou em MDF com revestimento BP - fibra
de madeira de média densidade, tipo pesado (750
Kg ou mais por metro) com as seguintes espessuras
de chapas e respectivos acabamentos:
tampos: 30 mm (2 chapas de 15 mm coladas)
ou 25mm estruturado nas bordas e centro;
acabamento MDF com revestimento Duratex
Linha Design Carvalho Malva, segundo indicado no
projeto. Bordas arredondadas encabeçadas com
fita em poliestireno de superfície visível texturizada
ou lisa, com espessura de no mínimo 2,0mm na
mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato
com o usuário de acordo com a ABNT NBR NM 3001, com sistema de colagem tipo Hot Melt para todas
as bordas.
estrutura interna, montantes,
laterais: 30 mm; acabamento em chapa de
MDF com revestimento BP Duratex Linha Design
Carvalho Malvada, segundo indicado no projeto.

Sapata Regulável
Em polipropileno com acabamento na cor preto
fosco, deve estar presente nos em todos móveis.
Serão necessárias uma sapata em cada extremidade
da estrutura e quando o móvel tiver uma dimensão
maior a 2000mm será necessário uma sapata
intermediária.
Puxadores
Os Puxadores deverão ser do tipo “usinados”
com acabamento, conforme desenho técnico
do mobiliário. Os Puxadores deverão ser do tipo
“cava”, com acabamento em alumínio preto fosco.
Cada porta, ou gaveta deverá ter um puxador que
tenha tamanho igual ao prolongamento da gaveta
e porta. O puxador deverá estar localizado na parte
superior do item (gaveta e porta).
Para gavetas com altura menor a 150mm, deverá ser
utilizado o puxador invisível, tipo cava ou similar.
Para gavetas com altura maior a 150mm e porta dos
armários deverá ser utilizado o puxador tipo cava
direto na madeira, conforme detalhamento.
Seguir as diretrizes da ABNT NBR NM 300-1.

O fornecedor deverá conferir medidas das paredes, vãos,
pontos hidraulicos e elétricos no local e providenciar
transporte [frete, se necessário]e a montagem de
todos os móveis, neste mesmo local, dentro do prazo
estabelecido e de acordo projeto de executivo final.
Dúvidas ou questionamentos deverão ser buscados
junto ao responsável pelo departamento técnico do SESI,
que providenciará soluções adequadas para qualquer
caso não contemplado neste relatório ou nos desenhos
anexos.
Não serão admitidas falhas ou alterações que não
forem comunicadas e/ ou justificadas anteriormente à
montagem do material.
Similar: Componente de qualquer fabricante, que possua
a mesma funcionalidade, com dimensões e materiais
equivalentes e cores semelhantes. forem

comunicadas e/ ou justificadas

301

MOB_037
quiosque

VISTA C

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

1

Pinus autoclavado com acabamento em
verniz natural à base d’água.

OBS:Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)

VISTA D

A'

A

1

VISTA B

O fabricante deve comprovar a
ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .
A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.

atenção
preserve a escala

PLANTA BAIXA

VISTA A

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

302

atenção
preserve a escala

corte aa’

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25

303

atenção
preserve a escala

planta cobertura

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/25

304

atenção
preserve a escala

ISOMÉTRICA

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

305

ESQ_001
guarda corpo solário

QUANTIDADE: 01
legenda tipos de
acabamento

VISTA C

VISTA D

VISTA B

1

Perfil de alumínio Branco

2

Vidro transparente 8mm
OBS:Conforme a norma NM3003 Migração de certos elementos. As
superfícies que levem algum tipo
de acabamento devem ser livres de
metais pesados. (Chumbo solúvel,
Antimônio solúvel, Arsênio solúvel,
Bário solúvel, Cádmio, Cromo solúvel,
Mercúrio solúvel, Selênio solúvel.)
O fabricante deve comprovar a
ausência de pentaclorofenol nos
insumos (madeira, se aplicavél). De
acordo com a NM 300-1 Item 5.24 .

PLANTA BAIXA

A fabricação dos brinquedos e
mobiliário para crianças deve atender
a NM 300-1 - Parte 1 - Propriedades
gerais, mecânicas e físicas.
quanto aos itens:
4.4 Partes pequenas,
4.6 Bordas cortantes,
4.7 Pontas agudas,
Desta forma o mobiliário não
poderá apresentar partes pequenas,
pontas agudas ou cortantes, e todas
as bordas devem ser arredondadas.

VISTA A

2

1

VISTA A

atenção
preserve a escala
Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/75

306

VISTA B E C

detalhe encaixe vidro

atenção
preserve a escala

DETALHE PORTÃO

Imprimir em folha A3 e desabilitar
a função “fit to paper”.
Respeite o meio ambiente
Imprima somente o necessário

ESC: 1/20

307

