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A Ergomais
Uma empresa que oferece a seus clientes 

soluções voltadas para a prevenção de lesões e 
doenças laborais utilizando recursos e equipamentos 

adequados, em diversos campos de trabalho.
A necessidade de segurança ultrapassa a legislação e se 
expande no mercado de investimentos  na forma de 

respeito  e cuidados aos colaboradores.
Nossa equipe especializada em ergonomia, desenvolve 
projetos e produtos personalizados para atender todas 

as necessidade de sua empresa.





Cadeiras Ergonômicas
Linha Secretária

Cadeiras Ergonômicas
Linha Industrial

1. Encosto e assento
Fabricados em espuma injetada ponto a ponto, que não 
deformam, assegurando alto padrão de qualidade.

2. Apoia Braço
 Regulagem de altura.

3. Coluna
Coluna à gás com curso de regulagem milimétrica de 120mm. 
Fácil acesso à regulagem de altura da cadeira.

4. Acabamento 
Capa de encosto, assento e base em PP (polipropileno) que 
proporcionam um acabamento melhor e protege contra batidas.

5. Rodízios
Rodízios resistente em PP ou PU , com fibra de vidro que dá maior 
durabilidade e vida útil. Deslizam facilmente em carpetes ou piso 
frio.

1. Encosto e assento
Fabricados em espuma injetada ponto a ponto, que não 
deformam, assegurando alto padrão de qualidade.

2. Coluna
Coluna à gás com curso de regulagem milimétrica de 260mm. 
Fácil acesso à regulagem de altura da cadeira.

3. Aro
Acompanha o aro de apoio para pés com regulagem de altura.

4. Acabamento
Capa de encosto, assento e base em PP (polipropileno) que 
proporcionam um acabamento melhor e protege contra batidas.

5. Pés
Sapatas deslizantes que facilitam a movimentação da cadeira 
quando não tem ninguém sentado e, impedem o movimento 
involuntário quando o usuário está sentado. Fabricado em PP 
com fibra de vidro, que garantem maior durabilidade e vida útil.

Cadeiras Ergonômicas
Linha Secretária

Cadeiras Ergonômicas

1. Encosto e assento
Fabricados em espuma injetada ponto a ponto, que não 
deformam, assegurando alto padrão de qualidade.

2. Apoia Braço
 Regulagem de altura.

3. Coluna
Co
Fácil acesso à regulagem de altura da cadeira.

4. Acabamento 
Capa de encosto, assento e base em PP (polipropileno) que 
proporcionam um acabamento melhor e protege contra batidas.

5. Rodízios
Rodízios resistente em PP ou PU , com fibra de vidro que dá maior 
durabilidade e vida útil. Deslizam facilmente em carpetes ou piso 
frio.
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Cadeiras Ergonômicas
Linha Stylus
Esta linha de cadeiras foi desenvolvida para ambientes de trabalho 
que exigem alta produtividade e conforto. Possui saliência no 
encosto, que mantém a curvatura natural da região lombar. Estão 
disponíveis em três tamanhos diferenciados: alta, média e baixa.

Indicado para:
A
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Escritório IndústriaIndústria

Linha Mesh
Está linha de cadeiras possui encosto de tela nos modelos com e sem braço.

50cm
42cm

46,5cm

44cm

44cm

46,5cm

42cm39cm

42cm

46,5cm

39cm

44cm
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Cadeiras Ergonômicas

Cadeiras Ergonômicas

Linha New
Com encosto pequeno e assento médio, a linha New é indicada para 
trabalhos onde o movimento dos membros superiores sejam 
constantes.

Indicado para:

Indicado para:

Escritório IndústriaIndústria

Linha Standart
Os assentos e encostos da linha Standart se adaptam a vários 
ambientes diferentes de trabalho, proporcionando segurança e 
conforto. Saliência no encosto para alinhar a cervical.
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46cm

43cm

36,5cm

43cm

Escritório Indústria Medidas

Medidas

30cm

43cm

43cm

43cm



Cadeiras Ergonômicas

Cadeiras Ergonômicas

Linha Fri
A linha Fri possui um design diferenciado com encosto de curvatura 
média, que proporciona um bom apoio para as costas.

Indicado para:

Indicado para:

Escritório

Linha Básica
Com encosto pequeno e assento médio, a linha Básica é indicada para 

trabalhos onde o movimento dos membros superiores sejam 

constantes. É um modelo econômico.
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35cm

40cm

28cm

43cm

Escritório Indústria Medidas

Medidas

41cm

46cm

43cm

43cm



Cadeiras Ergonômicas

Cadeiras Ergonômicas

Linha Synk
Este modelo é ideal para escritório sofisticados. Estão disponíveis em 
dois tamanhos diferenciados de encosto e assento.

Indicado para:

Indicado para:

Alta

Linha Maxxi
A Maxxi foi desenvolvida especialmente para pessoas obesas. Seu 
diferencial é possuir assento e encosto com estrutura reforçada, em 
maiores dimensões, que proporcionam conforto absoluto ao usuário. 
Esta linha suporta até 200kg.
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58cm
58cm

62cm

Escritório Medidas

MedidasMédiaAlta

Alta 55,3cm
Média 47cm

45cm

45cm

43cm



Apoia Braços

Apoio para Pés

O apoio para os braços deve ser usado como uma extensão da mesa ou 
bancada de trabalho e deve ficar posicionado na mesma altura da superfície do 
trabalho como se fosse uma extensão do tampo.

Indicado para:

Indicado para:

Botões
Apoia braços com regulagem
através de botões. Opções 
dos apoios em PU e PP.

Stratto
Regulagem automática
através de catraca. Almofada
de apoio em PU anatômica.

Linha Acessórios
Para cada situação uma solução. Os apoios para pés possuem diversos tamanhos 

de altura. Disponível nas linhas: industrial e escritório.
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Apoia braços com regulagem
através de botões. Opções 
dos apoios em PU e PP.

Roseta
Regulagem de altura através 
de botão e regulagem 
de largura através de roseta.

trabalho como se fosse uma extensão do tampo.

Roseta
Regulagem de altura 
de botão 
de largura através de roseta.

MDF Compensada 03 Alturas 08 Alturas

14 Alturas Inox 14 Alturas Aro Acoplado14 Alturas14 Alturas14 Alturas Inox 14 AlturasInox 14 AlturasInox 14 Alturas



Suporte para Monitor

Suporte Notebook

Suportes de monitores diferenciados para necessidades específicas. 
Em três modelos diferentes, você pode escolher qual se encaixa melhor 
no seu ambiente de trabalho. Todos possuem regulagem de altura.

Indicado para:

Indicado para:

Linha Acessórios
Suporte que permite a utilização do notebook como um workstation, 

favorecendo a postura corporal correta. Adapta a altura da tela em 

relação aos olhos e evita o superaquecimento.
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Suporte Suporte econômico Suporte bandeja

Linha Acessórios

Bandeja All in OneLCD

Suporte econômico



Apoios

Mesas e Bancadas Ergonômicas

Mousepad e apoio para teclado em Poliuretano (PU) Integral Skin, injetado em 
uma só peça. Ideal para deixar o punho alinhado, protege e proporciona apoio 
aos punhos para evitar lesões musculares por esforços repetitivos (LER).  Facilita 
a digitação, tornando-a mais confortável.

Indicado para:

Indicado para:

Linha Ajustável
Atende aos padrões da NR17. Possuem ajustes de altura, contribuindo para que 
o usuário execute atividades de maneira mais confortável, com estruturas  
ergonômicas mais resistentes possibilitando uma durabilidade maior.
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Mesa Call Center Bancada hidráulica Bancada Elétrica

Mousepad e Teclado PU

Apoio de teclado Apoio de teclado
Manta curta

Mousepad 



Banco Semi Sentado

Banco Semi Sentado

Regulagem de altura do encosto através de roseta, mecanismo de 
contato permanente da lombar, através de manopla situada atrás do 
assento. Com três opções de revestimento 100% poliéster, courvin e 
raspa de couro.

Indicado para:

Indicado para:

À Gás com Inclinação
Banco semi sentado à gás curso de 260mm, com inclinação do assento
em PU resistente e fácil de limpar.
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Sem encosto Medidas

À Gás

Com encosto Sem encosto MedidasCom encosto

29 cm

Máxima 84 cm

Minima 61 cm

36cm

36cm

28 cm

Máxima 84 cm

Minima 61 cm

35cm



Banco Semi Sentado

Banco Semi Sentado

Indicado para:

Indicado para:

Em Inox
Alta resistência à corrosão, agua e umidade. Oferece regulagem de 
altura do assento e encosto. Fabricado em inox jateado com 
acabamento acetinado. Praticidade na limpeza, facilitando o dia a dia 
dos profissionais. Assento e encosto em RU.
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Em Aço

Com encosto Sem encosto Medidas

Com encosto Sem encosto MedidasCom encosto

Ideal para pessoas que trabalham em pé. Possui regulagem de altura 
do assento e encosto. Assento e encosto em espuma injetada com 
três opções de revestimento: 100% poliéster, courvin ou raspas de 
couro. Facilita a movimentação de postura entre em pé e sentado.

29 cm

Máxima 91,5 cm

Minima 58,5 cm

36 cm

36cm

29 cm

Máxima 91,5 cm

Minima 58,5 cm

36 cm

36cm
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Cadeira Ergonômicas

Cadeira Ergonômicas

Indicado para:

Indicado para:

Linha Manutenção
Desenvolvida para operadores que desenvolva a atividade deitada, 
como manutenção de produtos suspensos como aviões, veículos e 
maquinas, altura do assento com relação ao chão de 300 mm, 
regulagem de inclinação do encosto de 900 a 1200 (posição deitado), 
rodízios industriais de 75mm, várias opções de revestimento.

Linha Chapeador

Indústria Medidas

Esta cadeira prioriza a posição deitada e é ideal para trabalhar 
embaixo de equipamentos suspensos ou altos de modo que o 
trabalhador mantenha ângulos confortáveis de abdômen, membros 
inferiores e superiores.

350 cm

400 cm

43 cm
30 cm

30 cm

Máxima 60cm
Mínima 40cm

Máxima 60cm
Mínima 80cm

Indústria Medidas

30 cm
Máxima120o

Mínima 900
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Cadeira Ergonômicas

Cadeira Ergonômicas

Indicado para:

Indicado para:

Linha Frigorífico
Especialmente para áreas limpas ou com necessidade de higienização 
constante. Atende à NR 36. Assento e Encosto em PP, que ajudam a 
diminuir o desconforto térmico. Com pés niveladores de borracha para 
maior aderência ao piso. Estrutura em inox jateado com acabamento 
acetinado. Possuem regulagem de altura para encosto e assento. 

Linha Montador

Indústria Medidas

Especialmente desenvolvida para linha de montagem de peças e 
componentes, case adaptável para guardar parafusos, porcas e 
parafusadeira, possui regulagem de altura do encosto e assento, o 
assento não possui giro o que facilita e protege a coluna do operador, 
rodízios industriais de 75mm.

Cadeira Ergonômicas

Indústria

Cadeira Ergonômicas

Medidas

43 cm
32 cm

47 cm

28 cm

37 cm

35 cm

Para bancada alta Para bancada baixa
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Cadeira Ergonômicas

Cadeira Ergonômicas

Indicado para:

Indicado para:

Linha P.U. Econômica
A linha PU Econômica além de ser fácil de limpar, proporciona ótimo 
custo benefício e se aplica em diferentes postos de trabalho

Linha P.U.
Esta linha de cadeiras é ideal para indústrias farmacêuticas e 
alimentícias, onde se exige limpeza constante. É resistente e fácil de 
limpar, facilitando o dia a dia dos profissionais. Possui alta resistência.

Escritório Indústria Medidas

Para bancada alta Para bancada baixa Medidas

43 cm

47,5 cm

37,5 cm

42 cm

43 cm

47,5 cm

37,5 cm

42 cm
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Cintos Abdominais

Tapetes Ergonômicos Indicado para:

Linha Bubble
Possui bolhas em sua superfície, o que proporciona conforto. Alta resistência à 
óleos, graxas, gorduras e produtos químicos. Fácil de remover e limpar. Bordas 
rebaixadas que evitam tropeções. Excelente ação antifadiga. Também com 
opção para encaixe.

Linha Supermais

Linha Flexmais

Ideal para pessoas que trabalham em pé ou com 
carregamento de carga. Reduz as dores na coluna e 
previne dores lombares. Fabricado em tecido resistente 
100% algodão, com barbatanas internas de nylon 
flexível, almofada de borracha semirrígida EVA 
embutida para maior conforto da coluna.

Ideal para pessoas que trabalham em pé ou com 
carregamento de carga. Alinha a coluna e reduz dores 
nas costas. Fabricado em tecido cetinete, com 
barbatanas internas de nylon flexível, faixas elásticas 
para maior encaixe e compressão.

Linha Flexmais

Linha Supermais

Tapetes Ergonômicos

Apoio Encaixe
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Nossa Missão
Oferecer ao mercado soluções ergonômicas compostas por produtos e serviços 
da mais alta qualidade que, associado ao atendimento eficaz e trabalho 
conjunto entre fornecedores, consultores e parceiros, faz da Ergomais referência 
no setor e no mercado.

Nossos Valores
A Ergomais, tem como princípios e valores, incentivar o trabalho em equipe, 
cumprir os prazos acordados com clientes, ter agilidade e presteza no 
atendimento, operar de forma ética respeitando os anseios individuais e da 
sociedade, ter constante preocupação com o meio ambiente e a melhoria da 
qualidade de vida da sociedade e, garantir a qualidade de nossos produtos e 
serviços pretados, inovando e buscando melhorias contínuas de nossos 
processos, tecnologia e soluções  em ergonomia.
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Conheça alguns de nossos clientes:
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ERGOMAIS SOLUÇÕES ERGONÔMICAS 
Atendemos em todo o Brasil

12 3955-4100 

www.ergomais.com.br

vendas@ergomais.com.br

facebook.com/Ergomais

youtube.com/Aergomais

br.linkedin.com/in/Ergomais


