
CADEIRA COSTUREIRA

As cadeira para costureiras da Ergomais são fabricadas conforme 

exige a NR 17 Ergonomia do Ministério do Trabalho além disso elas 

também estão de acordo com as especificações emitido pelo 

Ergonomista da FUNDACENTRO Ricardo Serrano que consta de 

vários acordos coletivos de trabalho onde as empresas se 

comprometem a criar um ambiente de trabalho mais seguro 

ergonomicamente, neste relatório da Fundacentro, foram 

abordados vários itens como tamanho do assento encosto tipo de 

regulagem do assento e encosto altura mínima e máxima tipo de 

revestimento, tanto para as cadeiras de costureiras quanto para os 

postos de trabalho de revisoras arrematadoras onde os postos de 

trabalho são mais altos veja abaixo as característica de um cadeira 

de costureira adequando conforme as normas citadas

Descrição:
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Detalhes da Cadeira Costureira:

1) Altura do assento ajustável a altura e atividade do trabalhador através do sistema a gás;

2) Espumas do assento e encosto injetadas com densidade de 50 kg/m³ internos do assento em madeira 

compensada moldadas anatomicamente com capa de acabamento em polipropileno, encosto com raio 

de curvatura de 400 mm e apoio para lombar de 130 a 250mm, profundidade do assento de 400 mm 

para não bloquear a circulação sanguínea;

3) Borda frontal rebatida espuma injetada com gramatura de 50 kg/m³;



Dicas de Uso:
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4)Encosto com leve saliência para melhor apoio da região lombar mantendo a curvatura natural da 

coluna com inclinação máxima de 3 a 5°, com ajuste de altura de ate 150 mm, revestido em espuma de 

50 kg/m³ e comprimento de 330 mm com capa de proteção em PP;

5) Base da cadeira fabricada em aço com 5 sapatas capa de acabamento em PP e saparas fixas para dar 

mais estabilidade no acionamento do pedais;

6) Sem braços;

7) Revestimento 100% poliéster;

8) Possui movimento de giro;

9) Altura Mínima 420mm e máxima de 500mm.

Regule a inclinação do encosto através da alavanca 

traseira, para manter sempre a curvatura natural da 

região lombar, evitando dores na coluna.

INCLINAÇÃO DO ENCOSTO

Regulage a altura do assento através da alavanca 

frontal e encosto puxando-o para cima ou 

empurrando para baixo, para melhor adaptação de 

usuários de diferentes alturas.

REGULAGENS


