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PRINCÍPIOS
1º Princípio da total satisfação do cliente
O cliente é a razão da existência de uma organização. Qualidade é 
atender as necessidades reais do cliente. Devemos encantá-lo.

2º Princípio da não aceitação de erros
O padrão aceitável de erros é um só, ZERO %. Todos devem se 
acostumar a não encontrar coisas defeituosas ou mal feitas sem tomar 
a iniciativa de consertá-las ou comunicar quem possa fazê-lo.

3º Princípio da gerência participativa
O Colaborador deve ter liberdade de expressão. Os vários níveis 
gerenciais devem ouvir permanentemente seus subordinados e terá que 
saber delegar colocando o poder de decisão o mais próximo possível de 
onde ocorre a ação, de forma a agilizar o atendimento ao cliente.

4º Princípio da disseminação de informações
É fundamental que cada colaborador conheça os princípios, os 
objetivos e os produtos do Grupo, para que localize seu posto de 
trabalho e sua importância dentro do contexto global da organização.

5º Princípio do Desenvolvimento de Pessoas
O setor de Recursos Humanos tem por missão desenvolver e 
criar ferramentas que proporcionem o crescimento profissional 
do colaborador dentro da organização, através da capacitação, 
aperfeiçoamento humano e técnico, buscando satisfação e orgulho no 
trabalho realizado.

6º Princípio da Constância de Propósitos
Os propósitos devem ser constantes. Mesmo quando há necessidade de 
mudança cultural é fundamental que os princípios que norteiam esta 
mudança permaneçam durante um bom tempo, sendo assim repetidos e 
reforçados até que a mudança torna-se irreversível, quando os princípios 
passam a fazer parte da nova cultura.

VALORES
Os valores corporativos que orientam a Martiflex® permeiam todas as 
ações da empresa e não são apenas ilustrativos, nossos valores são 
exercitados dia a dia.

Inovação
Capacidade de mudar, observar e fazer diferente, adaptar para entregar 
o melhor, integrando o conhecimento com talento, criatividade e 
experiência na busca constante pela diferenciação que gera resultados.

Humanismo
Valorização do ser humano como principal fator de sustentação do 
nosso negócio, respeitando a individualidade em cada ação e o trabalho 
em equipe como diferencial competitivo.

Comprometimento
Estar próximo, orientar todos os esforços de uma equipe dedicada e 
comprometida em fazer sempre mais. A disciplina e o engajamento são 
princípios motivadores para transformar desafios em oportunidades.

Transparência
Atuar com seriedade e ética é o princípio que move o nosso dia-a-dia, 
conduzindo com perseverança e equilíbrio o profissionalismo que nos 
rege em cada momento.

Ética
Atuamos de acordo com nossos princípios morais, respeitando nossos 
valores e honrando nosso compromisso de lealdade, confiabilidade, 
profissionalismo e honestidade, junto a nossa organização e sociedade. 
Agimos de forma correta!

Disciplina
Seguimos as regras e políticas da empresa. Assumimos e cumprimos 
nossas obrigações e responsabilidades, buscando sempre o 
desenvolvimento de nossa empresa e de seus colaboradores.

MISSÃO
“Superar as expectativas de cada cliente, inovando através da tecnologia 
e do aperfeiçoamento profissional dos colaboradores, criando um 
ambiente favorável e garantindo o crescimento constante do negócio”.
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Formulados para facilitar a identificação dos produtos e dos acessórios que compõe cada ítem, os 
códigos dos produtos Martiflex® são autoexplicativos e de fácil entendimento. Veja exemplo abaixo:

Grupo que identifica 
a qual linha pertence o 
produto, neste exemplo 
INF (linha Infinity).

Grupo que identifica o modelo de 
assento/encosto do produto, neste 
exemplo modelo 01 (presidente 
com costura vertical).

Grupo que identifica o modelo, 
cor e material da base do produto, 
neste exemplo modelo 38AL (base 
excêntrica pirâmide em alumínio).

Grupo que identifica o modelo, cor e 
material dos apoios de braço, neste 
exemplo modelo 97AL (braços em 
alumínio curvados com apoio injetado).

ENTENDA NOSSOS CÓDIGOS

INF 01 38AL 97AL

Preços com frete não incluso.
Valores sem IPI. Incluir ao final do pedido.

INFORMAÇÕES COMERCIAIS

Dados Técnicos
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poltrona executiva giratória starky
Poltrona espaldar médio em madeira compensada de 14mm, assento e encosto em 

espuma injetada e capa plástica de proteção;  Base giratória com mecanismo  
Back System, com regulagem de altura e inclinação do encosto;  

braço regulável tipo “T” com apoio em poliuretano

STARKY 40

STARKY 80

STARKY 90

poltrona presidente giratória starky
Poltrona espaldar alto em madeira compensada de 14mm, assento e encosto em espuma 

injetada e capa plástica de proteção; Base giratória com mecanismo Sincron, com 
regulagem de inclinação de assento e encosto conjunto;  

braço regulável tipo “T” com apoio em poliuretano

poltrona diretor fixa starky
Poltrona espaldar médio em madeira compensada de 14,mmm, assento e encosto em 

esupuma injetada e capa plástica de proteção; Estrutura fixa 4 pés, em tubo de  
aço 1” x 2,00mm ; Braço fixo tipo corsa em poliuretano.

Starky
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poltrona giratória ferrara
Poltrona giratória espaldar médio em polipropileno e assento em chassi injetado, com 

espuma injetada e capa de proteção; Base giratória com mecanismo sincronizado, com 
regulagem de inclinação e de profundidade do assento e encosto conjunto;  

braço regulável tipo “T” com apoio injetado em poliuretano.

FER01 | FER02

FER10 | FER11

poltrona giratória ferrara
Poltrona giratória espaldar médio em tela 100% poliéster e assento em chassi injetado, 
com espuma injetada e capa de proteção; Base giratória com mecanismo sincronizado, 

com regulagem de inclinação de assento e encosto conjunto braço  
regulável tipo “T” com apoio injetado em poliuretano.

Ferrara
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poltrona executiva giratória soul
Poltrona espaldar médio em tela 100% poliéster, com estrutural do encosto em tubo de aço; Assento 
em madeira compensada de 12mm espuma injetada e capa plástica de proteção; Base giratória com 

mecanismo Back system, com regulagem de altura e inclinação do encosto; 
Braço regulavel tipo “T” com apoio injetado em poliuretano.

poltrona presidente giratória soul
Poltrona espaldar alto em tela 100% poliéster, com estrutural do encosto em tubo de aço cromado; Assento em 

madeira compensada de 12mm, espuma injetada e capa plástica de proteção;  Base giratória com 
mecanismo sincronizado, com regulagem de asento e encosto conjunto; 

Braço regulável tipo “T” com apoio injetado em poliuretano.

SOUL03

SOUL01

Soul
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poltrona presidente futura
Poltrona espaldar alto tipo “fraque” com madeira de 14mm e espuma laminada D28. 

Braços fixos em alumínio com apoio em madeira revestida. 
Aranha em alumínio modelo pirâmide com mecanismo relax.

FUT0123AL67AL

poltrona presidente futura
Poltrona espaldar alto tipo “fraque” com madeira de 14mm e espuma laminada D28. 

Braços fixos em alumínio com apoio em madeira revestida. 
Aranha em nylon modelo pirâmide com mecanismo relax.

FUT0123PT67AL

poltrona presidente futura
Poltrona espaldar alto tipo “fraque” com madeira de 14mm e espuma laminada D28. 

Braços fixos em alumínio com apoio em madeira revestida. 
Base giratória excêntrica em alumínio, modelo pirâmide. 

FUT0138AL67AL

Futura
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poltrona diretor giratória futura
Poltrona espaldar médio tipo “fraque” com madeira de 14mm e espuma laminada D28 no 

assento/encosto. Braços fixos em alumínio com apoio em madeira revestida.
Aranha em alumínio modelo pirâmide com mecanismo relax.

FUT1023AL67AL

poltrona diretor giratória futura
Poltrona espaldar médio tipo “fraque” com madeira de 14mm e espuma laminada D28 no 

assento/encosto.  Braços fixos em alumínio com apoio em madeira revestida.
Aranha em nylon modelo pirâmide com mecanismo relax.

FUT1023PT67AL

poltrona diretor giratória futura
Poltrona espaldar médio tipo “fraque” com madeira de 14mm e espuma laminada D28 no 

assento/encosto.  Braços fixos em alumínio com apoio em madeira revestida.
Base giratória excêntrica em alumínio, modelo pirâmide. 

FUT1038AL67AL

poltrona diretor fixa futura
Poltrona espaldar médio tipo “fraque” com madeira de 14mm e espuma laminada D28 no 

assento/encosto. Braços fixos em alumínio com apoio em madeira revestida.
Base fixa “S” em tubo elíptico cromado.

FUT1051CR67AL

Futura
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Sophie

poltrona presidente sophie
Poltrona presidente, espaldar alto em concha única em madeira de 20mm, 

espuma laminada de 70mm com capa em espuma de 20mm. 
Costura central em meia lua com gomos verticais.

(1) Braços fixos em alumínio com apoio em madeira revestida. 
Base giratória excêntrica em alumínio pirâmide com regulagem de altura a gás; 

(2) Braços fixos em alumínio com apoio em madeira revestida. 
Base giratória relax em alumínio pirâmide com regulagem de altura a gás. 

SOP0238AL69AL(1) SOP0223AL69AL(2)

poltrona diretor sophie
Poltrona diretor, espaldar médio em concha única em madeira de 20mm, 

espuma laminada de 70mm com capa em espuma de 20mm.  
Costura central em meia lua com gomos verticais.

(1) Braços fixos em alumínio com apoio em madeira revestida. 
Base giratória excêntrica em alumínio pirâmide com regulagem de altura a gás; 

(2) Braços fixos em alumínio com apoio em madeira revestida. 
Base giratória relax em alumínio pirâmide com regulagem de altura a gás.

SOP1138AL69AL(1) SOP1123AL69AL(2)

21

1 2



poltrona diretor fixa sophie
Poltrona espaldar médio em concha única em madeira de 20mm, espuma 

laminada de 70mm com capa em espuma de 20mm. Base “S” em tubo 
elíptico cromado. Braços fixos em alumínio com apoio em madeira 

revestida. Costura central em meia lua com gomos verticais.

SOP1151CR69AL

poltrona presidente sophie
Poltrona presidente, espaldar alto em concha única em madeira de 20mm, 

espuma laminada de 70mm com capa em espuma de 20mm. 
Costura padrão.

(1) Braços fixos em alumínio com apoio em madeira revestida. 
Base giratória excêntrica em alumínio pirâmide com regulagem de altura a gás; 

(2) Braços fixos em alumínio com apoio em madeira revestida. 
Base giratória relax em alumínio pirâmide com regulagem de altura a gás. 

SOP0138AL69AL(1) SOP0123AL69AL(2)

21
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Sophie

poltrona diretor fixa sophie
Poltrona espaldar médio em concha única em madeira de 20mm, espuma laminada 

de 70mm com capa em espuma de 20mm. Base “S” em tubo elíptico cromado. 
Braços fixos em alumínio com apoio em madeira revestida. Costura padrão.

SOP1051CR69AL

poltrona diretor sophie
Poltrona diretor, espaldar médio em concha única em madeira de 20mm, 

espuma laminada de 70mm com capa em espuma de 20mm.  
Costura padrão.

(1) Braços fixos em alumínio com apoio em madeira revestida. 
Base giratória excêntrica em alumínio pirâmide com regulagem de altura a gás; 

(2) Braços fixos em alumínio com apoio em madeira revestida. 
Base giratória relax em alumínio pirâmide com regulagem de altura a gás.

SOP1038AL69AL(1) SOP1023AL69AL(2)

21
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poltrona presidente giratória venire
Poltrona espaldar alto em compensado anatômico de 18mm, espuma laminada 

de 120mm nas laterais, gomos centrais com espuma laminada de 100mm. 
Braços em tubo elíptico cromado, com apóia-braço revestido. 

Base giratória excêntrica em alumínio.

VEN1037AL64CR

poltrona diretor giratória venire
Poltrona espaldar médio em compensado anatômico de 18mm, espuma laminada 

de 120mm nas laterais, gomos centrais com espuma laminada de 100mm. 
Braços em tubo elíptico cromado, com apóia-braço revestido.

Base giratória excêntrica em alumínio.

VEN1137AL64CR

poltrona diretor fixa venire
Poltrona espaldar médio em compensado anatômico de 18mm, espuma laminada 

de 120mm nas laterais, gomos centrais com espuma laminada de 100mm. 
Base “S” em tubo elíptico cromado. Braços cromados com apoio revestido.

VEN1151CR64CR

poltrona diretor fixa venire
Poltrona espaldar médio em compensado anatômico de 18mm, espuma laminada 

de 120mm nas laterais, gomos centrais com espuma laminada de 100mm.
Pé-braço contínuo em tubo elíptico cromado. Apóia-braço revestido.

VEN1174CR00

*Imagens ilustrativas do produto em 3D.

Venire
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poltrona presidente giratória infinity
Poltrona de design slim com espaldar alto, confeccionada em madeira compensada ergonômica 
de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma laminada D28 de 45mm no assento e 30mm 

no encosto. Acabamento lateral em costura dupla e costura decorativa no assento e encosto.  
Base giratória excêntrica tipo pirâmide. Braços tipo “T” retilíneos reguláveis com apoio em PU.

INF0138PT95PT(1) INF0138AL95PT(2) INF0238PT95PT(3) INF0238AL95PT(4)

(1) Costura vertical no assento e encosto. Base em nylon;
(2) Costura vertical no assento e encosto. Base em alumínio;
(3) Costura horizontal no assento e encosto. Base em nylon;

(4) Costura horizontal no assento e encosto. Base em alumínio.

(1) Costura vertical no assento e encosto. Base em nylon;
(2) Costura vertical no assento e encosto. Base em alumínio;
(3) Costura horizontal no assento e encosto. Base em nylon;

(4) Costura horizontal no assento e encosto. Base em alumínio.

poltrona presidente giratória infinity
Poltrona de design slim com espaldar alto, confeccionada em madeira compensada ergonômica 
de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma laminada D28 de 45mm no assento e 30mm 

no encosto. Acabamento lateral em costura dupla e costura decorativa no assento e encosto.  
Base giratória excêntrica tipo pirâmide. Braços em alumínio com apoio revestido.

INF0138PT97AL(1) INF0138AL97AL(2) INF0238PT97AL(3) INF0238AL97AL(4)

1

1

3

3

2

2

4

4
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Infinity
poltrona relax presidente infinity

Poltrona de design slim, com espaldar médio, confeccionada em madeira compensada 
ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma laminada D28 de 45mm no 
assento e 30mm no encosto. Acabamento lateral em costura dupla. Base giratória tipo relax 

com manípulo de giro para regulagem de inclinação. Regulagem de altura a gás.  
Braços tipo “T” retilíneos, com regulagem de altura por botão frontal.

(1) Costura vertical no assento e encosto. Aranha em alumínio modelo pirâmide; 
(2) Costura vertical no assento e encosto. Aranha em nylon modelo pirâmide;

(3) Costura horizontal no assento e encosto. Aranha em alumínio modelo pirâmide;
(4) Costura horizontal no assento e encosto. Aranha em nylon modelo pirâmide.

INF0123AL95PT(1) INF0123PT95PT(2) INF0223AL95PT(3) INF0223PT95PT(4)

1 3 2 4

poltrona diretor giratória com braço regulável infinity
Poltrona de design slim, com espaldar médio, confeccionada em madeira compensada ergonômica de 20mm no encosto e 15mm 
no assento. Espuma laminada D28 de 45mm no assento e 30mm no encosto. Acabamento lateral em costura dupla. Base giratória 

tipo Relax com manipulo de giro para regulagem da inclinação. Braços pretos tipo “T” retilíneos reguláveis, com apoio em PU.

INF1038PT95PT(1)

INF1138PT95PT(2) 
INF1038AL95PT(3)

INF1138AL95PT(4)
INF1023PT95PT(5)

INF1123PT95PT(6)
INF1023AL95PT(7)

INF1123AL95PT(8)

(1) Costura vertical. Base excêntrica com aranha em nylon pirâmide;
(2) Costura horizontal. Base excêntrica com aranha em nylon pirâmide;
(3) Costura vertical. Base excêntrica com aranha em alumínio pirâmide;

(4) Costura horizontal. Base excêntrica com aranha em alumínio pirâmide;
(5) Costura vertical. Base tipo relax com aranha em nylon pirâmide;

(6) Costura horizontal. Base tipo relax com aranha em nylon pirâmide;
(7) Costura vertical. Base tipo relax com aranha em alumínio pirâmide;

(8) Costura horizontal. Base tipo relax com aranha em alumínio pirâmide.

1 2 3 4

5 76 8

Infinity
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poltrona diretor fixa infinity
Poltrona de design slim, com espaldar médio, confeccionada em madeira compensada 

ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma laminada D28 de 45mm no 
assento e 30 no encosto.  Acabamento lateral em costura dupla.  

Base tipo pé-braço fixa com apoio em espuma revestida.

(1) Costura vertical no assento e encosto. Base cromada; 
(2) Costura vertical no assento e encosto. Base com pintura epóxi preta;

(3) Costura horizontal no assento e encosto. Base cromada; 
(4) Costura horizontal no assento e encosto. Base com pintura epóxi preta.

INF10174CR(1) INF10174PT(2) INF11174CR(3) INF11174PT(4)

poltrona diretor giratória com braço fixo infinity
Poltrona de design slim, com espaldar médio, confeccionada em madeira compensada 

ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma laminada D28 de 45mm 
no assento e 30mm no encosto. Acabamento lateral em costura dupla. Base giratória com 

manípulo para regulagem. Braços fixos em alumínio com apoio revestido.

INF1038PT97AL(1)

INF1138PT97AL(2) 
INF1038AL97AL(3)

INF1138AL97AL(4)
INF1023PT97AL(5)

INF1123PT97AL(6)
INF1023AL97AL(7)

INF1123AL97AL(8)

(1) Costura vertical. Base excêntrica com aranha em nylon pirâmide;
(2) Costura horizontal. Base excêntrica com aranha em nylon pirâmide;
(3) Costura vertical. Base excêntrica com aranha em alumínio pirâmide;

(4) Costura horizontal. Base excêntrica com aranha em alumínio pirâmide;
(5) Costura vertical. Base tipo relax com aranha em nylon pirâmide;

(6) Costura horizontal. Base tipo relax com aranha em nylon pirâmide;
(7) Costura vertical. Base tipo relax com aranha em alumínio pirâmide;

(8) Costura horizontal. Base tipo relax com aranha em alumínio pirâmide.

5 76 8

Infinity
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poltrona presidente infinity star
Poltrona de design slim com espaldar alto. Confeccionada em madeira compensada 

ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma laminada D28 de 45mm 
no assento e 30mm no encosto. Acabamento lateral em costura dupla e costura central 

horizontal no assento e encosto que são aparentemente separados pela lâmina 
de união em aço carbono. Base giratória com mecanismo relax.

(1) Aranha em alumínio modelo pirâmide. Braços pretos tipo “T” retilíneos reguláveis;
(2) Aranha em nylon modelo pirâmide. Braços pretos tipo “T” retilíneos reguláveis.

1 2

poltrona diretor infinity star
Poltrona de design slim com espaldar médio. Confeccionada em madeira compensada 

ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma laminada D28 de 45mm 
no assento e 30mm no encosto. Acabamento lateral em costura dupla e costura central 

horizontal no assento e encosto que são aparentemente separados pela lâmina 
de união em aço carbono. Base giratória com mecanismo relax.

(1) Aranha em alumínio modelo pirâmide. Braços pretos tipo “T” retilíneos reguláveis;
(2) Aranha em nylon modelo pirâmide. Braços pretos tipo “T” retilíneos reguláveis.

1 2

INFS4023AL95PT(1) INFS4023PT95PT(2)

INFS3023AL95PT(1) INFS3023PT95PT(2)

Infinity Star
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cadeira diretor interlocutor infinity star
Cadeira de design slim com espaldar médio. Confeccionada em madeira compensada 

ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma laminada D28 de 45mm 
no assento e 30mm no encosto. Acabamento lateral em costura dupla e costura central 

horizontal no assento e encosto que são aparentemente separados pela 
lâmina de união em aço carbono. Base fixa “S”.

(1) Base com pintura epóxi preta. Sem braços; 
(2) Base cromada. Sem braços.

INFS30120PT(1) INFS30120CR(2) 

1 2 3

poltrona diretor interlocutor infinity star
Cadeira de design slim com espaldar médio. Confeccionada em madeira 

compensada ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma 
laminada D28 de 45mm no assento e 30mm no encosto. Acabamento lateral 

em costura dupla e costura central horizontal no assento e encosto que são 
aparentemente separados pela lâmina de união em aço carbono. Base fixa “S”.

(1) Base cromada. Braços fixos em alumínio;
(2) Base cromada. Braços modelo losango injetados;

(3) Base preta. Braços modelo losango injetados.

INFS30120CR97AL(1) INFS30120CR55PT(2) INFS30120PT55PT(3)

Infinity Star
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1 2

1 2 3

cadeira giratória executiva infinity star
Cadeira de design slim com espaldar médio/baixo. Confeccionada em madeira compensada 

ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma laminada D28 de 45mm no assento 
e 30mm no encosto. Acabamento lateral em costura dupla e costura central horizontal no assento 

e encosto que são aparentemente separados pela lâmina de união em 
aço carbono. Base giratória com mecanismo relax.

(1) Aranha em alumínio. Braços pretos tipo “T” retilíneos reguláveis; 
(2) Aranha em nylon. Braços pretos tipo “T” retilíneos reguláveis.

INFS2035AL95PT(1) INFS2035PT95PT(2)

cadeira executiva interlocutor infinity star
Cadeira de design slim com espaldar médio/baixo. Confeccionada em madeira 

compensada ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma laminada 
D28 de 45mm no assento e 30mm no encosto. Acabamento lateral em costura dupla e 

costura central horizontal no assento e encosto que são aparentemente 
separados pela lâmina de união em aço carbono. Base fixa “S”.

(1) Base com pintura epóxi preta. Sem braços; 
(2) Base cromada. Sem braços; 

(3) Base cromada. Braços fixos injetados.

INFS20119PT(1) INFS20119CR(2) INFS20119CR55PT (3)

Infinity Star
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cadeira presidente eataly
Poltrona espaldar alto em madeira compensada de 14mm, com assento e encosto em 

espuma laminada; Estrutura fica tipo “S” em aço tubular de 1”x2,00mm;  
Braço fixo em aço tubular oblongo com apoio revestido.

EAT01120PT76PT

EAT0132PT76PT

EAT0132AL76CR

cadeira presidente giratória eataly
Poltrona espaldar alto em madeira compensada de 14mm, com assento e encosto em espuma laminada. 

Base giratória com aranha em nylon e mecanismo relax, com ajuste de inclinação de assento e  
encosto conjunto; Braço fixo em aço tubular oblongo com  apoio revestido

cadeira presidente giratória eataly
Poltrona espaldar alto em madeira compensada de 14mm, com assento e encosto em espuma laminada; 

Base giratória com aranha em alumínio injetado e mecanismo relax, com ajuste de inclinação no  
assento e encosto conjunto; Braço fixo em aço tubular oblongo com apoio revestido.

Eataly
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cadeira giratória rennes diretor - braço fixo cromado - base relax 
Poltrona espaldar alto em madeira compensada de 14mm, com assento e  

encosto em espuma laminada; Base giratória com aranha em alumínio injetado  
e mecanismo relax, com ajuste de inclinação de assento e encosto conjunto;  

braço fixo em aço tubular redondo, com acabamento cromado.

RENNES10

banqueta alta rennes - cromada
Banqueta para balcão em madeira compensada de 14mm, 
com assento e encostoem espuma laminada; Base fixa em 

aço maciço 1/2” com acabamento cromado.

RENNES20

RENNES11

cadeira rennes diretor 
Poltrona espaldar alto em madeira compensada de 

14mm, com assento e encosto em espuma laminada; 
Base fixa com acabamento cromado. 

poltrona giratória presidente rennes
Poltrona espaldar alto em madeira compensada de 14mm, com assento 

e encosto em espuma laminada; Base giratória em alumínio; 

RENNES01



poltrona presidente giratória be one
Poltrona de design “fraque”, com espaldar alto, confeccionada em madeira compensada ergonômica de 20mm no encosto 

e 15mm no assento. Espuma injetada de 50mm no assento. Encosto em espuma laminada de 30mm revestido, com 
costura central e acabamento lateral em costura dupla. Base giratória tipo pirâmide alumínio.  

Braços tipo “T” cilíndricos cromados com regulagem de altura e apoio em PU.

(1) Mecanismo tipo excêntrico;
(2) Mecanismo tipo relax.

B-ONE0138AL94CR(1) B-ONE0123AL94CR(2)

poltrona presidente giratória be one
Poltrona de design “fraque”, com espaldar alto, confeccionada em madeira compensada ergonômica de 20mm 

no encosto e 15mm no assento. Espuma injetada de 50mm no assento. Encosto em espuma laminada de 30mm 
revestido, com costura central e acabamento lateral em costura dupla. Base giratória tipo pirâmide em nylon. 

Braços tipo “T” cilíndricos pretos com regulagem de altura e apoio em PU.

(1) Mecanismo tipo excêntrico;
(2) Mecanismo tipo relax.

B-ONE0138PT94PT(1) B-ONE0123PT94PT(2)

poltrona diretor giratória be one
Poltrona de design “fraque”, com espaldar médio, confeccionada em madeira compensada ergonômica de 20mm 

no encosto e 15mm no assento. Espuma injetada de 50mm no assento. Encosto em espuma laminada de 30mm 
revestido, com costura central e acabamento lateral em costura dupla. Base giratória tipo pirâmide alumínio.  

Braços tipo “T” cilíndricos cromados com regulagem de altura e apoio em PU.

(1) Mecanismo tipo excêntrico;
(2) Mecanismo tipo relax.

B-ONE1038AL94CR(1) B-ONE1023AL94CR(2)

21

Be One
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cadeira giratória executiva relax be one
Cadeira executiva, espaldar médio, confeccionada em madeira compensada ergonômica de 20mm no 

encosto e 15mm no assento. Lâmina pintada em epóxi para união do assento e encosto. Espuma injetada 
de 45mm no assento. Encosto em espuma laminada de 30mm revestido, com costura central e acabamento 

lateral em costura dupla. Base giratória com mecanismo relax.

(1) Base em alumínio. Braços “T” reguláveis;
(2) Base em nylon. Braços “T” reguláveis;

(3) Base em alumínio. Sem braços;
(4) Base em nylon. Sem braços;

B-ONE3035AL96PT(1) B-ONE3035PT96PT(2) B-ONE3035AL00(3) B-ONE3035PT00(4)

3 21 4

cadeira giratória executiva multiregulável be one
Cadeira executiva espaldar médio, confeccionada em madeira compensada ergonômica de 20mm no 
encosto e 15mm no assento. Espuma injetada de 45mm no assento. Encosto em espuma laminada de 

30mm revestido, com costura central e acabamento lateral em costura dupla. Base giratória back-system 
com regulagem de altura a gás. Braço “T” retilíneo com regulagem de altura e apoio em PU.

3 21 4

B-ONE2018PT96PT(1) B-ONE2019PT96PT(2) B-ONE2020AL96PT(3) B-ONE2021AL96PT(4)

(1) Base em nylon, com regulagem de inclinação do assento e encosto;
(2) Base em nylon, com regulagem de inclinação somente do encosto; 

(3) Base em alumínio, com regulagem de inclinação do assento e encosto;
(4) Base em alumínio, com regulagem de inclinação somente do encosto.

Be One
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poltrona diretor giratória be one
Poltrona de design “fraque”, com espaldar médio, confeccionada em madeira compensada 

ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma injetada de 50mm 
no assento. Encosto em espuma laminada de 30mm revestido, com costura central e 

acabamento lateral em costura dupla. Base giratória tipo pirâmide em nylon.  
Braços tipo “T” cilíndricos pretos com regulagem de altura e apoio em PU.

(1) Mecanismo tipo excêntrico;
(2) Mecanismo tipo relax.

B-ONE1038PT94PT(1) B-ONE1023PT94PT(2) 

21

cadeira fixa executiva interlocutor be one
Cadeira executiva, espaldar médio, confeccionada em madeira compensada ergonômica 

de 20mm no encosto e 15mm no assento. Lâmina pintada em epóxi para união do assento 
e encosto. Espuma injetada de 45mm no assento. Encosto em  espuma laminada de 30mm 

revestido, com costura central e acabamento lateral em costura dupla. Base fixa “S”.

(1) Base com pintura epóxi preto;
(2) Base cromada;

(3) Base comada com com braços fixos em PU.

B-ONE30119PT00(1 B-ONE30119CR00(2) B-ONE30119CR55PT(3)

213

poltrona fixa diretor interlocutor be one
Poltrona de design “fraque”, com espaldar médio, confeccionada em madeira compensada ergonômica de 20mm 

no encosto e 15mm no assento. Espuma injetada de 50mm no assento. Encosto em espuma laminada de 30mm 
revestido, com costura central e acabamento lateral em costura dupla. Base fixa “S”. 

(1) Braços fixos pretos. Base cromada; 
(2) Braços fixos pretos. Base em pintura epóxi preta;

(3) Sem braços. Base cromada;
(4) Sem braços. Base em pintura epóxi preta. 

B-ONE1052CR55PT(1) B-ONE1052PT55PT(2) B-ONE1052CR00(3) B-ONE1052PT00(4)

Be One
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poltrona presidente square
Poltrona espaldar alto com madeira de 15mm no assento e 14mm no encosto. Espuma injetada de 70mm 

no assento. Espuma laminada no encosto. Base giratória com regulagem de altura a gás.  
Braços fixos cromados com apoio em madeira revestida.

(1) Mecanismo excêntrico. Aranha pirâmide em alumínio;
(2) Mecanismo relax. Aranha em alumínio;

(3) Mecanismo relax. Aranha em nylon.

SQR0138AL70CR(1) SQR0132AL70CR(2) SQR0132PT70CR(3)

poltrona diretor square
Poltrona espaldar médio com madeira de 15mm no assento e 14mm no encosto. Espuma injetada de 70mm no assento. 

Espuma laminada no encosto. Base giratória com regulagem de altura a gás. Braços fixos cromados com apoio em madeira revestida.

(1) Mecanismo excêntrico. Aranha pirâmide em alumínio;
(2) Mecanismo relax. Aranha em alumínio;

(3) Mecanismo relax. Aranha em nylon.

SQR1038AL70CR(1) SQR1032AL70CR(2) SQR1032PT70CR(3)

321

Square
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cadeira de aproximação square
Cadeira espaldar baixo com madeira de 12mm, espuma injetada de 50mm no assento. 

Assento e encosto unidos por lâmina confeccionada em aço carbono 
com acabamento em pintura epóxi preta. Base fixa “S”.

(1) Base em pintura epóxi preta. Sem braços;
(2) Base cromada. Sem braços;

(3) Base cromada. Braços fixos em PU.

SQR30119PT(1) SQR30119CR(2) SQR30119CR55PT(3)

longarina diretor square
Longarina cromada, com madeira de 15mm no assento e 14mm no encosto. 

Espuma injetada de 70mm no assento. Espuma laminada no encosto. 
Braços fixos cromados com apoio em madeira revestida.

(1) Opção 2 lugares;
(2) Opção 3 lugares.

poltrona diretor fixa square
Cadeira espaldar médio com madeira de 15mm no assento e 14mm no encosto. 

Espuma injetada de 70mm no assento. Braços fixos cromados com apoio em madeira revestida.

1 2

SQR1050CR70CR(1) SQR1044UNIVCR70CR(2)

(1) Base fixa “S” cromada;
(2) Base fixa cromada “S” arredondada.

SQR1084CR70CR(1) SQR1085CR70CR(2)

Square
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cadeira giratória executiva relax square
Cadeira espaldar baixo com madeira de 12mm, espuma injetada de 50mm no assento. 

Assento e encosto unidos por lâmina confeccionada em aço carbono com acabamento em 
pintura epóxi preta. Base giratória com mecanismo tipo relax e regulagem de altura a gás.  

Braços tipo “T” retilíneos com regulagem de altura e apoio em PU.

(1) Aranha em nylon;
(2) Aranha em alumínio.

SQR3035PT96PT(1) SQR3035AL96PT(2)

21

cadeira giratória executiva multiregulável square
Cadeira espaldar baixo com madeira de 12mm, espuma injetada de 50mm no assento. 

Mecanismo tipo back-system com regulagem de altura a gás.  
Braços tipo “T” retilíneos com regulagem de altura e apoio em PU.

(1) Aranha em nylon. Regulagem de inclinação do assento e encosto;
(2) Aranha em nylon. Regulagem de inclinação somente do encosto;

(3) Aranha em alumínio. Regulagem de inclinação do assento e encosto;
(4) Aranha em alumínio. Regulagem de inclinação somente do encosto.

3

21

4

SQR2018PT96PT(1) SQR2019PT96PT(2) SQR2020AL96PT(3) SQR2021AL96PT(4)

Square
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longarina optimus - 3 lugares
Poltrona espaldar médio, modelo concha, com madeira de 14mm, 

espuma laminada D28 de 60mm no assento/encosto. Costuras 
laterais e encosto totalmente revestido. Longarina com estrutura em 
travessa dupla para fixação do assento, lateral fechada em chapa de 

aço, pés em tubo oblongo com sapatas reguláveis.

Optimus

OPT10201PT55PT(1) OPT10201PT00(2)

(1) Longarina 3 lugares, com braços fixos injetados modelo losango;
(2) Longarina 3 lugares, sem componentes de braços.

longarina optimus - 4 lugares
Poltrona espaldar médio, modelo concha, com madeira de 14mm, 

espuma laminada D28 de 60mm no assento/encosto. Costuras laterais 
e encosto totalmente revestido. Longarina com estrutura em travessa 

dupla para fixação do assento, lateral fechada em chapa de aço, pés em 
tubo oblongo com sapatas reguláveis.

(1) Longarina 4 lugares, com braços fixos injetados modelo losango;
(2) Longarina 4 lugares, sem componentes de braços.

OPT10202PT55PT(1) OPT10202PT00(2)

*Imagens ilustrativas do produto em 3D. *Imagens ilustrativas do produto em 3D.

poltrona fixa optimus
Poltrona espaldar médio, modelo concha, com madeira de 14mm, espuma laminada D28 de 60mm 

no assento/encosto. Costuras laterais e encosto totalmente revestido. Base fixa modelo “S”.

(1) Base cromada. Braços fixos injetados modelo losango;
(2) Base cromada. Sem componentes de braços;

(3) Base com pintura epóxi preta, cinza ou aluminizado. 
Braços fixos injetados modelo losango;

(4) Base com pintura epóxi preta, cinza ou aluminizado. 
Sem componentes de braços.

OPT1052CR55PT(1) OPT1052CR00(2) OPT1052PT55PT(3) OPT1052PT00(4)

longarina optimus - 2 lugares
Poltrona espaldar médio, modelo concha, com madeira de 14mm, espuma laminada D28 de 60mm no assento/

encosto. Costuras laterais e encosto totalmente revestido. Longarina com estrutura em travessa dupla para 
fixação do assento, lateral fechada em chapa de aço, pés em tubo oblongo com sapatas reguláveis.

(1) Longarina 2 lugares, com braços fixos 
injetados modelo losango;

(2) Longarina 2 lugares, sem componentes 
de braços.

OPT10200PT55PT(1) OPT10200PT00(2)

poltrona giratória optimus
Poltrona espaldar médio, modelo concha, com madeira de 14mm, espuma laminada D28 

de 60mm no assento/encosto. Costuras laterais e encosto totalmente revestido.  
Braços fixos injetados modelo losango.  

Base giratória relax, com regulagem de altura a gás.

(1) Aranha em alumínio;
(2) Aranha em nylon.

OPT1032AL55PT(1) OPT1032PT55PT(2)



Tescaro Opcional 

321

21

poltrona diretor fixa tescaro opcional
Poltrona espaldar médio, com madeira compensada anatômica de 14mm e espuma injetada 

de 70mm. Acabamento em PVC francis. Base “S” fixa pintada em epóxi preto. (*Para opção 
por base nas cores cinza, ou alumínio, consultar representante.)

(1) Braços fixos injetados modelo corsa. Costuras laterais (faixas) e 
costura central nas opções: gomada, quadriculada e komanche;

(2) Sem componentes de braços. Costuras laterais (faixas) e 
costura central nas opções: gomada, quadriculada e komanche.

(3) Braços fixos injetados modelo corsa. Acabamento com costuras;
(4) Sem componentes de braços. Acabamento liso, sem costuras;

TES1352PT52PT(1) TES1352PT00(2) TES1252PT52PT(3) TES1252PT00(4)

poltrona diretor giratória tescaro opcional
Poltrona espaldar médio anatômico em madeira de 14mm e espuma de 70mm. Costuras 

laterais (faixas) e costura central nas opções: gomada, quadriculada e komanche. 
Acabamento em PVC francis. Base giratória a gás. Braços fixos injetados modelo corsa.

(1) Aranha em alumínio. Costuras laterais (faixas) e costura                                                            
central nas opções: gomada, quadriculada ou komanche;

(2) Aranha em nylon. Costuras laterais (faixas) e costura 
central nas opções: gomada, quadriculada ou komanche;

(3) Aranha em nylon.Acabamento liso, sem costuras.

TES1332AL52PT(1) TES1332PT52PT(2) TES1232PT52PT(3)

321

Tescaro Opcional 
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poltrona presidente extra giratória tescaro opcional
Poltrona espaldar alto super anatômico, em madeira 14mm e espuma injetada de 70mm.  

Costuras laterais (faixas) e costura central nas opções: gomada, quadriculada e komanche. 
Acabamento em PVC francis. Base relax com regulagem de altura a gás.  

Braços fixos injetados modelo corsa.

(1) Aranha em alumínio;
(2) Aranha em nylon.

TES0532AL52PT(1) TES0532PT52PT(2)

poltrona presidente extra giratória tescaro opcional
Poltrona espaldar alto super anatômico, em madeira 14mm e 
espuma injetada de 70mm. Costuras laterais (faixas) e costura 

central nas opções: gomada, quadriculada e komanche. 
Acabamento em PVC francis. Base relax com regulagem de

 altura a gás. Braço fixo em aço cromado e apoio injetado.

TES0532AL93CR

poltrona presidente giratória tescaro opcional
Poltrona espaldar alto com madeira compensada anatômica de 14mm e espuma injetada de 70mm.  

Acabamento em PVC francis. Base giratória relax em nylon com regulagem de altura a gás.  
Braços fixos injetados modelo corsa.

TES0432AL52PT(1) TES0432PT52PT(2) TES0332PT52PT(3)

(1) Aranha em alumínio. Costuras laterais (faixas) e costura  
central nas opções: gomada, quadriculada ou komanche;

(2) Aranha em nylon. Costuras laterais (faixas) e costura  
central nas opções: gomada, quadriculada ou komanche;

(3) Aranha em nylon. Acabamento liso, sem costuras.



Tescaro Opcional 

cadeira executiva giratória internauta premium
Cadeira executiva espaldar baixo em madeira compensada de 12mm e espuma injetada 

com 45mm de altura. Base giratória tipo back-system, com regulagem de altura a gás. 
Costuras laterais (faixas). Costura central nas opções: gomada, quadriculada e komanche. 

Assento e encosto com capa de proteção em polipropileno**.

(1) Mecanismo econômico com regulagem somente do encosto. 
Sem componentes de braços;

(2) Mecanismo econômico com regulagem somente do encosto.
 Braços tipo “T” com regulagem;

(3) Mecanismo com regulagem do assento e encosto. Braços tipo “T” 
com regulagem de altura. Apoio em “PU”;

(4) Mecanismo com regulagem somente do encosto. Braços tipo “T”
 com regulagem de altura. Apoio em “PU”.

N-INT6022PT00(1) N-INT6022PT25PT(2) N-INT6018PT96PT(3) N-INT6019PT96PT(4)

*Preços para componentes/acabamento na cor preta. 
Opção cinza, consultar representante.

**Capa em polipropileno somente na cor preta.

21
3 43 4

2
1

poltrona executiva giratória internauta premium
Cadeira executiva espaldar alto em madeira compensada de 12mm com espuma injetada 

45mm. Base giratória tipo back-system, com regulagem de altura a gás. Braços tipo “T” 
retilíneos com regulagem de altura e apoio em PU. Costuras laterais (faixas).  

Costura central nas opções: gomada quadriculada e komanche.

(1) Base em nylon. Regulagem de inclinação do assento e encosto;
(2) Base em nylon. Regulagem de inclinação somente do encosto;

(3) Base em alumínio. Regulagem de inclinação do assento e encosto;
(4) Base em alumínio. Regulagem de inclinação somente do encosto.

INT0218PT96PT(1) INT0219PT96PT(2) INT0220AL96PT(3) INT0221AL96PT(4)

*Preços para componentes/acabamento na cor preta. 
Opção cinza, consultar representante.

21 4331 2 4

Internauta Premium
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longarina diretor tescaro opcional - acabamento liso
Longarina diretor com madeira compensada anatômica de 14mm, espuma 

injetada de 70mm, PVC francis. Acabamento liso, sem costura. Estrutura simples ou 
dupla (opcional conforme código), com pintura epóxi nas cores cinza ou preto*.

2 lugares - Estrutura Simples - CÓD. TES1278PT52PT(1)  /  TES1278PT00(2)
2 lugares - Estrutura Dupla - CÓD. TES12102PT52PT(1)  /  TES12102PT00(2)

3 lugares - Estrutura Simples - CÓD. TES1279PT52PT(1)  /  TES1279PT00(2)
3 lugares - Estrutura Dupla - CÓD. TES12105PT52PT(1)  /  TES12105PT00(2)

(1) Braços fixos injetados modelo corsa, intercalados; 
(2) Sem componentes de braços.

*Preços para componentes/acabamento na cor preta. 
Opção cinza, consultar representante.

longarina diretor tescaro opcional - acabamento com costura
Longarina diretor com madeira compensada anatômica de 14mm, espuma 

injetada de 70mm, PVC francis. Acabamento com costura nas opções: gomado, 
quadriculado, komanche. Estrutura simples ou dupla (opcional conforme código), 

com pintura epóxi nas cores cinza ou preto*.

2 lugares - Estrutura Simples - CÓD. TES1378PT52PT(1)  /  TES1378PT00(2)
2 lugares - Estrutura Dupla - CÓD. TES13102PT52PT(1)  /  TES13102PT00(2)

3 lugares - Estrutura Simples - CÓD. TES1379PT52PT(1)  /  TES1379PT00(2)
3 lugares - Estrutura Dupla - CÓD. TES13105PT52PT(1)  /  TES13105PT00(2)

(1) Braços fixos injetados modelo corsa, intercalados; 
(2) Sem componentes de braços.

*Preços para componentes/acabamento na cor preta. 
Opção cinza, consultar representante.



cadeira executiva giratória internauta premium
Cadeira executiva espaldar baixo em madeira compensada de 12mm e espuma injetada 

com 45mm de altura. Base giratória com plataforma fixa e regulagem de altura a gás. 
Costuras laterais (faixas). Costura central nas opções: gomada, quadriculada e komanche. 

Assento e encosto com capa de proteção em polipropileno**.

(1) Base com haste de encosto fixa. Sem componentes de braços;

(2) Base com haste de encosto fixa. Braços tipo “T” com regulagem;

(3) Assento e encosto interligado por uma lâmina de união 
pintada em epóxi. Sem componentes de braços;

(4) Assento e encosto interligado por uma lâmina de união pintada 
em epóxi. Braços tipo “T” com regulagem.

N-INT6008PT00(1) N-INT6008PT25PT(2) N-INT8005PT00(3) N-INT8005PT25PT(4)

*Preços para componentes/acabamento na cor preta. 
Opção cinza, consultar representante.

**Capa em polipropileno somente na cor preta.

321 4

*Preços para componentes/acabamento na cor preta. 
Opção cinza, consultar representante.

**Capa em polipropileno somente na cor preta.

poltrona executiva fixa internauta premium
Poltrona executiva em madeira compensada de 12mm, com espuma injetada de 45mm.  

Base fixa “S”, com pintura em epóxi na cor preta*. Costuras laterais (faixas).  
Costura central nas opções: gomada, quadriculada ou komanche.

(1) Espaldar alto. Braços fixos injetados modelo corsa;
(2) Espaldar alto. Sem componentes de braços;

(3) Espaldar médio/baixo com capa em polipropileno no assento 
e encosto. Braços fixos injetados modelo corsa;

(4) Espaldar médio/baixo com capa em polipropileno no 
assento e encosto. Sem componentes de braços.

INT11119PT52PT(1) INT11119PT00(2) N-INT80119PT52PT(3) N-INT80119PT00(4)

321 4

Internauta Premium
cadeira universitária com prancheta internauta premium

Cadeira executiva espaldar médio/baixo em madeira compensada de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura, tendo seu 
assento e encosto interligado por uma lâmina de união pintada em epóxi. Capa de proteção em polipropileno**.  

Costuras laterais (faixas).  Costura central nas opções: gomada, quadriculada e komanche. 
Base universitária fixa com porta livros e prancheta em MDP de 18mm.

(1) Braço injetado com mecanismo para prancheta escamoteável modelo gota;
(2) Prancheta fixa.

N-INT80121PT66PTPG(1) N-INT80216DPTPF(2)

*Preços para componentes/acabamento na cor preta. 
Opção cinza, consultar representante.

**Capa em polipropileno somente na cor preta.

321 4

Internauta Premium
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longarina executiva com lâmina internauta premium
Longarina executiva espaldar médio/baixo em madeira compensada de 12mm e 

espuma injetada com 45mm de altura tendo seu assento e encosto interligado  
por uma lâmina de união pintada em epóxi. Capa de proteção em polipropileno**.  

Costuras laterais (faixas).  Costura central nas opções: gomada, quadriculada e 
komanche. Estrutura simples ou dupla (opcional conforme código),  

com pintura epóxi nas cores cinza ou preto*.

(1) Braços injetados modelo corsa, intercalados;
(2) Sem componentes de braços.

*Preços para componentes/acabamento na cor preta. Opção cinza, consultar representante.
**Capa em polipropileno somente na cor preta.

N-INT80104PT52PT(1) N-INT80104PT00(2) N-INT80107PT52PT(1) N-INT80107PT00(2)

N-INT8087PT52PT(1) N-INT8087PT00(2) N-INT8088PT52PT(1) N-INT8088PT00(2)



cadeira executiva giratória nova internauta
Cadeira executiva espaldar alto em madeira compensada de 12mm com espuma injetada 45mm. 

Base giratória tipo back-system, com regulagem de altura a gás. Braços tipo “T” retilíneos com 
regulagem de altura e apoio em PU. Costuras laterais (faixas).

(1) Base em nylon. Regulagem de inclinação do assento e encosto;
(2) Base em nylon. Regulagem de inclinação somente do encosto;

(3) Base em alumínio. Regulagem de inclinação do assento e encosto;
(4) Base em alumínio. Regulagem de inclinação somente do encosto.

*Preços para componentes/acabamento na cor preta. 
Opção cinza, consultar representante.

31 21 432 4

*Preços para componentes/acabamento na cor preta. 
Opção cinza, consultar representante.

**Capa em polipropileno somente na cor preta.

cadeira executiva giratória nova internauta
Cadeira executiva espaldar médio/baixo sem costura, em madeira compensada de 12mm e 
espuma injetada com 45mm de altura. Base giratória tipo back-system, com regulagem de 

altura a gás. Assento e encosto com capa de proteção em polipropileno.

(1) Base back-system modelo econômico. Sem componentes de braços;
(2) Base back-system modelo econômico. Braços 

tipo “T” com regulagem modelo econômico;
(3) Base back-system com regulagem de assento e 

encosto. Braços tipo “T” com regulagem modelo slim;
(4) Base back-system com regulagem somente de 

encosto. Braços tipo “T” com regulagem modelo slim.

N34L22PT00(1) N34L22PT25PT(2) N34L18PT96PT(3) N34L19PT96PT(4)

3
21 3 4

4
2
1

Nova Internauta

cadeira executiva fixa nova internauta
Cadeira executiva em madeira compensada de 12mm com espuma injetada de 45mm. 

Base “S” fixa pintada em epóxi na cor preta*. Costuras laterais (faixas).

(1) Espaldar alto. Braços injetados modelo corsa;
(2) Espaldar alto. Sem componentes de braços;

(3) Espaldar médio/baixo com capa em polipropileno no assento
e encosto. Braços injetados modelo corsa;

(4) Espaldar médio/baixo com capa em polipropileno no 
assento e encosto. Sem componentes de braços.

INT10119PT52PT(1) INT10119PT00(2) N36LS119PT52PT(3) N36LS119PT00(4)

*Preços para componentes/acabamento na cor preta. 
Opção cinza, consultar representante.

**Capa em polipropileno somente na cor preta.

321 4

Nova Internauta
cadeira executiva giratória nova internauta

Cadeira executiva espaldar médio/baixo sem costura, em madeira compensada de 12mm 
e espuma injetada com 45mm de altura. Base giratória com plataforma fixa e regulagem 

de altura a gás.Assento e encosto com capa de proteção em polipropileno.

(1) Base com haste de encosto fixa. Sem componentes de braços;

(2) Base com haste de encosto fixa. Braços tipo “T” com regulagem;

(3) Assento e encosto interligado por uma lâmina de união 
pintada em epóxi. Sem componentes de braços;

(4) Assento e encosto interligado por uma lâmina de união pintada
em epóxi. Braços tipo “T” com regulagem.

N34L08PT00(1) N34L08PT25PT(2) N36LS05PT00(3) N36LS05PT25PT(4)

*Preços para componentes/acabamento na cor preta. 
Opção cinza, consultar representante.

**Capa em polipropileno somente na cor preta.

321 4
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INT0118PT96PT(1) INT0119PT96PT(2) INT0120AL96PT(3) INT0121AL96PT(4)



cadeira universitária com prancheta nova internauta
Cadeira executiva espaldar médio/baixo sem costura, em madeira compensada de 12mm e espuma injetada com 45mm 

de altura tendo seu assento e encosto interligado por uma lâmina de união pintada em epóxi. Capa de proteção em 
polipropileno**. Base universitária fixa com porta livros e prancheta em MDP de 18mm.

(1) Braço injetado com mecanismo para prancheta escamoteável modelo gota;
(2) Prancheta fixa.

N36LS121PT66PTPG(1) N36LS216DPTPF(2)

*Preços para componentes/acabamento na cor preta. 
Opção cinza, consultar representante.

**Capa em polipropileno somente na cor preta.

longarina executiva com lâmina nova internauta
Longarina executiva espaldar médio/baixo sem costura, em madeira compensada 

de 12mm e espuma injetada com 45mm de altura tendo seu assento e encosto 
interligado por uma lâmina de união pintada em epóxi. Capa de proteção em 

polipropileno. Estrutura simples ou dupla (opcional conforme código), 
com pintura epóxi nas cores cinza ou preto*.

(1) Braços injetados modelo corsa, intercalados;
(2) Sem componentes de braços.

*Preços para componentes/acabamento na cor preta. 
Opção cinza, consultar representante.

**Capa em polipropileno somente na cor preta.

N36LS104PT52PT(1) N36LS104PT00(2) N36LS107PT52PT(1) N36LS107PT00(2)

N36LS87PT52PT(1) N36LS87PT00(2) N36LS88PT52PT(1) N36LS88PT00(2)

321 4

Nova Internauta
cadeira giratória internauta secretária

Cadeira secretária espaldar baixo em madeira compensada anatômica 10mm 
no encosto e 12mm no assento e espuma injetada de 30mm, com capa 

plástica no assento e encosto. Base giratória com regulagem de altura a gás.

N3908PT00(1) N3908PT25PT(2)

22 11
(1) Aranha injetada. Sem braços;

(2) Aranha injetada.
 Com braços reguláveis.

*Preços para cadeira com componentes na cor preta. Para opção nas cores cinza ou alumínio, consultar representante.

*Preços para cadeira com componentes na cor preta. Para opção nas cores cinza ou alumínio, consultar representante.

2
2

11

(1) Sem componentes de braços.
(2) Braços injetados tipo “T”, com 

regulagem de altura;

cadeira internauta secretária
Cadeira secretária espaldar baixo em madeira compensada anatômica 

10mm no encosto e 12mm no assento e espuma injetada de 40mm.  
Base giratória com regulagem de altura a gás.

NE3908PT00(1) NE3908PT25PT(2)

*Preços para cadeira com componentes na cor preta. Para opção nas cores cinza ou alumínio, consultar representante.

cadeira giratória internauta secretária
Cadeira secretária espaldar baixo em madeira compensada anatômica 10mm 

no encosto e 12mm no assento e espuma injetada de 30mm.  
Base giratória com regulagem de altura a gás e cachimbo sanfonado.  

Braços com acionamento p/ regulagem de altura.

N39215PT00(1) N39215PT25PT(2)

(1) Sem componentes de braços. 
(2) Braços econômicos 

c/ regulagem de altura.

2
2

1
1

Internauta Secretária
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Internauta Secretária

longarina internauta secretária
Longarina secretária espaldar baixo. Acabamento liso, sem costura. Sem componentes de braços.

(1) Longarina 2 lugares, em madeira compensada 10mm, espuma injetada de 30mm.
(2) Longarina 3 lugares, em madeira compensada 10mm, espuma injetada de 30mm.
(3) Longarina 2 lugares, em madeira compensada 12mm, espuma injetada de 30mm.
(4) Longarina 3 lugares, em madeira compensada 12mm, espuma injetada de 30mm.

N3983PT00(1) N3981PT00(2) NE3983PT00(3) NE3981PT00(4)

*Preços para longarina com componentes 
na cor preta. Para opção nas cores cinza ou 

alumínio, consultar representante.

21

cadeira fixa 4 pés internauta secretária
Cadeira secretária espaldar baixo em madeira compensada anatômica 

10mm no encosto e 12mm no assento e espuma injetada de 30mm.  
Pintura epóxi preta*. Sem braços. Lisa, sem costura.

(1) Base fixa 4 pés em arco;
(2) Base fixa 4 pés com cachimbo sanfonado.

N3973PT00(1) N3971PT00(2)

*Para opção com base nas cores 
cinza ou alumínio consultar o 

representante.

cadeira alta internauta secretária
Cadeira secretária, em espuma injetada 30mm. Base caixa com regulagem de altura a gás.  

Arco fixo de apoio para os pés.

(1) Sem componentes de braços; 
(2) Braços injetados tipo “T”, com 

egulagem de altura. 

N39101PT00(1) N39101PT25PT(2)

2
21

1

*Preços para cadeira com componentes na cor preta. Para opção nas cores cinza ou alumínio, consultar representante.

*Preços para cadeira com componentes na cor preta. Para opção nas cores cinza ou alumínio, consultar representante.

cadeira alta internauta secretária
Cadeira secretária, em espuma injetada 30mm. Base caixa com regulagem de altura a gás. 

Arco de apoio para os pés com regulagem de altura. Aranha em aço com capa em nylon e sapatas fixas.

(1) Sem componentes de braços;
(2) Braços injetados tipo “T”, 

com regulagem de altura.

N39182PT00(1) N39182PT25PT(2)

2

2
1

1

cadeira universitária internauta secretária
Cadeira secretária espaldar baixo em madeira compensada de 10mm e  espuma injetada 

de 30mm.  Base fixa 4 pés com prancheta e porta-livros. Pintura em epóxi preta*.  
Sem braços. Lisa sem costura.

(1) Encosto com suporte de fixação em arco, sistema de 
escamoteamento de prancheta e sapatas articuladas; 

(2) Encosto com cachimbo e prancheta fixa.

*Para opção com base nas cores cinza ou 
alumínio consultar o representante.

N39195PT00(1) N3961PTPRFX(2)

21

Internauta Secretária
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Produto vendido em 
embalagens individuais.

N3908PT25PTK

N3908PT00K

Internauta Secretária

cadeira aqua
Assento e encosto em maderia compensada 12mm, 

espuma laminada. Base fixa 4 pés.

(1) Acabamento em pintura epóxi nas cores: 
preto, cinza ou alumínio;

(2) Acabamento cromado.

AQUA01(1) AQUA02(2)

longarina aqua - 2 lugares
Assento e encosto em madeira compensada 12mm, com espuma laminada, 

montados em gaiola e longarina modelo AQUA de 2 lugares.

(1) Acabamento em pintura epóxi nas cores: 
preto, cinza ou alumínio;

(2) Acabamento cromado.

AQUA01-2L(1) AQUA02-2L(2)

longarina aqua - 3 lugares
Assento e encosto em madeira compensada 12mm, com espuma laminada, 

montados em gaiola e longarina modelo AQUA de 3 lugares.

(1) Acabamento em pintura epóxi nas cores:
 preto, cinza ou alumínio;

(2) Acabamento cromado.

AQUA01-3L(1) AQUA02-3L(2)

Aqua
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cadeira giratória new iso
Cadeira giratória com assento e encosto em plástico, sem tapeçaria.

(1) Assento e encosto em plástico preto. Aranha em aço com capa em nylon;
(2) Assento e encosto em plástico colorido. Aranha em aço com capa em nylon;

(3) Assento e encosto em plástico preto. Aranha cromada;
(4) Assento e encosto em plástico colorido. Aranha cromada.

N-ISO0105PT(1) N-ISO0205PT(2) N-ISO0105CR(3) N-ISO0205CR(4)

cadeira fixa new iso
Cadeira fixa empilhável com assento e encosto em plástico,  

sem tapeçaria. Estrutura em pintura epóxi ou cromada.

(1) Assento e encosto em plástico preto;
(2) Assento e encosto em plástico colorido.

N-ISO01137(1) N-ISO02137(2)

EMPILHAMENTO MÁXIMO:
10 CADEIRAS

cadeira universitária new iso
Cadeira fixa empilhável com assento e encosto em plástico, sem 

tapeçaria. Estrutura em pintura epóxi ou cromada.

(1) Assento e encosto em plástico preto;
(2) Assento e encosto em plástico colorido.

N-ISO01139(1) N-ISO02139(2)

cadeira caixa new iso
Cadeira caixa, com assento e encosto em plástico. Base giratória em aço com 

capa em nylon e sapatas fixas. Apoio para pés com regulagem de altura.

(1) Assento e encosto em plástico preto;
(2) Assento e encosto em plástico colorido.

N-ISO01185PT(1) N-ISO02185PT(2)

New Iso

consultar representante para quantidades mínimas.

Cód. 66Cód. 20Cód. 70

Cód. 01 Cód. 25 Cód. 24 Cód. 30Cód. 05

Cód. 65

cores disponíveis

longarina new iso
Longarina com assento e encosto em plástico,sem tapeçaria. Base de estrutura simples.

(1) Longarinas 2 lugares; | (2) Longarinas 3 lugares; | (3) Longarinas 4 lugares.

N-ISO01177(1) N-ISO01179(2) N-ISO01181(3)

N-ISO02177(1) N-ISO02179(2) N-ISO02181(3)

New Iso
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Mart Home Classic
mart home com gaveteiro volante 02 gavetas 

Mesa reta com pé painel; tampo e laterais em MDP, com espessura de 15mm; 
acabamento lateral em fita de PVC; gaveteiro volante com rodízio; tampo e laterais em 
MDP, com espessura de 15mm; acabamento lateral em fita de PVC; com duas gavetas.

MH03

GAV03

Preto

Preto

MH02

GAV02

Madeirado

Madeirado

MH01

GAV01

Branco

MESAS

Opções de cores

GAVETEIROS

Branco

 mesa reta pé palito mart home com 02 gavetas 
 Mesa reta com pé palito; tampo e laterais em MDP, com espessura de 15mm;  

acabamento lateral em fita de pvc; pés em madeira maciça;  
Gavetas em MDP de 15mm com puxador em PVC prateado.

Mart Home Cube

Mart Home New Star

MH22
MH23

Preto

Bruma

MH21 Madeirado

MH20 Branco

Opções de cores

 mesa escrivaninha pé quadrado mart home 
 Escrivaninha com tampo e painel em MDP, com espessura de 15mm; acabamento

 lateral em fita de pvc; pés em tubo de aço retangular 20 x 30 x 0,90mm com pintura na cor preta.

MH12
MH13

Preto

Bruma

MH11
Madeirado

MH10 Branco

Opções de cores

poltrona wind
Poltrona individual giratória em madeira  

pinus tratada e espuma laminada.  
Estrutura “estrela” em alumínio.

SHOW20

poltrona acer
Poltrona individual com estrutura em madeira 

pinus, revestida com espuma D28.  
Base giratória em alumínio, modelo estrela.

 SHOW103

poltrona tulipa
Poltrona de estar individual. Assento e encosto em espuma 

lamindada D28. Estrutura em madeira pinus tratada. 
Toda a estrutura do encosto e braço formam 

uma só peça. Assento com percintas.

(1) Opção fixa;
(2) Rodízios cromados.

TUL01(1) TUL02(2)

poltrona scuna
Poltrona de estar individual. Assento e encosto em  

espuma lamindada D28. Estrutura em madeira  
pinus tratada. Assento com percintas.

(1) Opção fixa;
(2) Rodízios cromados.

SCU01(1) SCU02(2)

Descanso
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revisteiro modelo “Z”
Revisteiro modelo “Z” em tubo 

quadrado cromado, com mesa em 
vidro. Sapatas em borracha.

REV01

revisteiro curvo
Revisteiro curvo em 

tubo redondo cromado. 
Sapatas em borracha.

REV02

Revisteiros

110  |  Martiflex

poltrona de espera show
Poltrona de espera individual com estrutural em madeira Pinus e estofado 

em espuma laminada; Estrutura fixa em aço tubular 
quadrado, com acabamento cromado.

SHOW108

Show

revisteiro modelo “L”
Revisteiro modelo “L” em 
tubo redondo cromado.

Sapatas em borracha.

REV03

sofá venire
Sofá com assento e encosto em 

espuma laminada D28 revestida c/ 
plumante. Almofadas de assento 

soltas.  Estrutura em madeira pinus 
tratada e percintas no assento e 

encosto. Estrutura em aço cromado 
de 1’’, dando acabamento e servindo 

como base.

sofá chiavenna
Assento e encosto em espuma 
laminada D28, almofadas fixas. 

Estrutura em madeira pinus 
tratada. Percintas elásticas no 
assento e encosto. Opções de 

1, 2 e 3 lugares.

sofá mobrig
Assento em espuma laminada 
D28, almofadas soltas. Encosto 

em manta de fibras (plumante), 
almofadas soltas. Estrutura em 

madeira pinus tratada com 
percintas elásticas. Pé de 10cm 

em alumínio. Opções de  
1, 2 e 3 lugares.

Sofás e Sofanetes

CHS01 CHS02 CHS03

MOB01 MOB02 MOB03

VEN01 VEN02 VEN03
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BIB01 BIB02 BIB03

sofá funcional
Assento e encosto em espuma laminada D28, almofadas soltas. Estrutura em madeira  

pinus tratada. Percintas no assento e encosto. 
Opções de 1, 2 e 3 lugares.

FUN01 FUN02 FUN03

sofá soft modular
Assento e encosto em espuma laminada D28, com estrutura em madeira 

pinus tratada. Percintas no assento e encosto.

SOF01 SOF10

112  |  Martiflex

Sofás e Sofanetes

sofanete bibelot
Assento e encosto em madeira BP 15mm, revestido com espuma laminada D28.

Estrutura tubular em aço 1½”, com 1,5mm de parede. A estrutura tubular tem função de base e braço contínuo. 

Opção estrutura nas cores cinza e alumínio.

poltrona auditório
Potrona auditório com assento rebatível por mola de torção.  

Encosto fixo. Apoio de braço injetado.
Opções com e sem prancheta escamoteável.

AUD05
Laterais revestidas em madeira.

AUD57
Laterais em aço.

VENDA SOMENTE COM PROJETO.
PREÇOS: CONSULTAR FÁBRICA.

cadeira encosto retangular auditório
Cadeira empilhável modelo hotelaria / auditório, em tubo 

20x20mm. Sem prancheta, com encosto retangular.

EMPILHAMENTO MÁXIMO:
5 CADEIRAS

HOT01PT

EMPILHAMENTO MÁXIMO:
5 CADEIRAS

cadeira encosto arredondado auditório
Cadeira empilhável modelo hotelaria / auditório,  

em tubo 20x20mm. Sem prancheta,  
com encosto arredondado.

HOT02PT

Auditórios

Empilháveis
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cadeira com prancheta auditório
Cadeira empilhável modelo hotelaria / 

auditório, com prancheta rebatível e  
porta-livros. Estrutura em tubo  

20x20mm, pintura em epóxi.

HOT03PT



 banqueta balcão 
sem encosto

Banqueta para balcão, com assento 
tapeçado em espuma laminada 40mm 

e estrutura em aço 3/4”. Sem encosto. 
Acabamento em pintura epóxi nas cores 

preto, cinza ou alumínio.

BANQ03

 banqueta balcão 
com encosto

Banqueta para balcão, com assento  
e encosto tapeçado em espuma  

laminada 40mm e estrutura em aço 3/4”. 
Acabamento em pintura epóxi nas  

cores preto, cinza ou alumínio.

BANQ02

 banqueta balcão 
com encosto

Banqueta para balcão, assento  
tapeçado em espuma laminada 40mm 

e estrutura em aço 3/4”. Com encosto. 
Acabamento em pintura epóxi nas  

cores preto, cinza ou alumínio.

BANQ04
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Futura
futura / presidente

Assento/encosto espaldar alto em compensado 
anatômico de 14mm, espuma laminada D28. 

Braços em alumínio, com apoio em 
madeira revestida. Sem base.

Bases Opcionais: 0037AL / 0038AL
Braços Opcionais: sem opções

FUT010067AL

futura / diretor
Assento/encosto espaldar médio em compensado 

anatômico de 14mm, espuma laminada D28. 
Braços em alumínio, com apoio em 

madeira revestida. Sem base.

Bases Opcionais: 0037AL / 0038AL / 0051CR
Braços Opcionais: sem opções

FUT100067AL

Sophie
sophie / presidente

Assento/encosto espaldar alto em concha única de madeira 
anatômica 20mm, espuma laminada D28 de 70mm na 

concha e 20mm na capa. 

(1) Costura padrão;            
(2) Costura central com gomos verticais.

Bases Opcionais: 0023PT / 0023AL / 0032PT 
0032AL / 0037AL / 0038AL

Braços Opcionais: 1195PT / 1169AL

SOP01(1) SOP02(2)

21

sophie / diretor
Assento/encosto espaldar médio em concha única de madeira 

anatômica 20mm, espuma laminada D28 de 70mm na 
concha e 20mm na capa. 

(1) Costura padrão;            
(2) Costura central com gomos verticais.

Bases Opcionais: 0023PT / 0023AL / 0032PT 
0032AL / 0037AL / 0038AL / 0051CR
Braços Opcionais: 1195PT / 1169AL

SOP10(1) SOP11(2)

21
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Venire
venire / presidente

Assento/encosto espaldar alto em compensado anatômico 
de 18mm, espuma laminada de 120mm nas laterais, gomos 
centrais com espuma laminada de 100mm. Braços em tubo 

elíptico cromado, apoio revestido. Sem base.

Bases Opcionais: 0037AL / 0038AL
Braços Opcionais: sem opções

VEN100064CR

venire / diretor
Assento/encosto espaldar médio em compensado anatômico 

de 18mm, espuma laminada de 120mm nas laterais, gomos 
centrais com espuma laminada de 100mm. Braços em tubo 

elíptico cromado, apoio revestido. Sem base.

Bases Opcionais: 0037AL / 0038AL / 0051CR
Braços Opcionais: sem opções

VEN110064CR

Infinity
infinity / presidente

Poltrona de design slim, com espaldar alto, confeccionada em madeira 
compensada ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma 

laminada D28 de 45mm no assento e 30 no encosto.  Acabamento 
lateral e costura central vertical no assento e encosto. 

(1) Somente assento/encosto, sem braços;
(2) Braço fixo em alumínio polido com apoio revestido.

Bases Opcionais: 0023PT / 0023AL 
0032PT / 0032AL / 0037AL / 0038AL  

Braços Opcionais: 1194PT / 1194CR / 1195PT / 1155PT

INF01(1) INF010097AL(2)

infinity / diretor
Poltrona de design slim, com espaldar médio, confeccionada em madeira 

compensada ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma 
laminada D28 de 45mm no assento e 30 no encosto. Acabamento 

lateral e costura central vertical no assento e encosto. 

(1) Somente assento/encosto, sem braços;
(2) Braço fixo em alumínio polido com apoio revestido.

Bases Opcionais: 0023PT / 0023AL / 0032PT / 0032AL 
 0037AL / 0038AL / 0052PT / 0052CR / 0051CR / 0070CR

Braços Opcionais: 1155PT / 1194PT / 1194CR / 1195PT

INF10(1) INF100097AL(2)
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infinity / presidente
Poltrona de design slim, com espaldar alto, confeccionada em madeira 

compensada ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma 
laminada D28 de 45mm no assento e 30 no encosto. Acabamento 

lateral e costura central horizontal no assento e encosto. 

(1) Somente assento/encosto, sem braços;
(2) Braço fixo em alumínio polido com apoio revestido.

Bases Opcionais: 0023PT / 0023AL 
0032PT / 0032AL / 0037AL / 0038AL  

Braços Opcionais: 1194PT / 1194CR / 1195PT / 1155PT

INF02(1) INF020097AL(2)

infinity / diretor
Poltrona de design slim, com espaldar médio, confeccionada em madeira 

compensada ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma 
laminada D28 de 45mm no assento e 30 no encosto.  Acabamento 

lateral e costura central horizontal no assento e encosto. 

(1) Somente assento/encosto, sem braços;
(2) Braço fixo em alumínio polido com apoio revestido.

Bases Opcionais: 0023PT / 0023AL / 0032PT / 0032AL  
0037AL / 0038AL / 0052PT / 0052CR / 0051CR / 0070CR

Braços Opcionais: 1155PT / 1194PT / 1194CR / 1195PT

INF11(1) INF110097AL(2)

Infinity Star

INFS30

infinity star / diretor
Poltrona de design slim com espaldar médio. Confeccionada em madeira 

compensada ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma 
laminada D28 de 45mm no assento e 30mm no encosto. Acabamento lateral 

em costura dupla e costura central horizontal no assento e encosto que são 
aparentemente separados pela lâmina de união em aço carbono.

Bases Opcionais: 0023PT / 0023AL / 0032PT / 0032AL / 0037AL 
 0038AL / 0052PT / 0052CR / 0051CR / 0070CR

Braços Opcionais: 1155PT / 1194PT / 1194CR / 1195PT
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EAT010076CR / EAT010076PT

infinity star / executiva
Assento/encosto executiva em madeira de 12mm. Espuma 

laminadade 45mm do assento e 30mm no encosto. 
Lamina de união pintada em tinta epóxi preta.  

Sem base e braços.

Bases Opcionais: 0005 / 00100 / 0052 / 00119 / 0068 / 
00118 / 0087 / 0088 / 00183 / 00104 / 00107 / 00121

Braços Opcionais: 1125 / 1155 / 1166 / 1196

INFS20

infinity star / presidente
Poltrona de design slim com espaldar alto. Confeccionada em madeira 

compensada ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma 
laminada D28 de 45mm no assento e 30mm no encosto. Acabamento lateral 

em costura dupla e costura central horizontal no assento e encosto que são 
aparentemente separados pela lâmina de união em aço carbono.

Bases Opcionais: 0023PT / 0023AL / 0032PT / 0032AL / 0037AL / 0038AL  
Braços Opcionais: 1194PT / 1194CR / 1195PT / 1155PT

INFS40

Eataly
eataly / presidente

Poltrona com espaldar alto, confeccionada em madeira 
compensada ergonômica de 15mm no encosto e 15mm 
no assento. Espuma laminada D28 de 50mm no assento 

e 30 no encosto. Acabamento lateral e costura central 
vertical no assento e encosto.

*Imagens ilustrativas do produto em 3D. *Imagens ilustrativas do produto em 3D.



120  |  Martiflex

Be One
be one / presidente

Poltrona de design fraque, com espaldar alto, confeccionada em madeira 
compensada ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma 

injetada de 50mm no assento. Encosto em espuma laminada D28 de 30mm 
revestido, com costura central e acabamento lateral em costura dupla.

(1) Somente assento/encosto, sem braços;
(2) Braços “T” cilíndricos pretos com regulagem de altura e apoio em PU.

Bases Opcionais: 0023PT / 0023AL / 0032PT 
 0032AL / 0037AL / 0038AL

Braços Opcionais: 1152PT / 1155PT 
 1193CR / 1194PT / 1194CR / 1195PT / 1170CR

B-ONE01(1) B-ONE010094PT(2)

be one / diretor
Poltrona de design fraque, com espaldar médio, confeccionada em madeira 

compensada ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento. Espuma 
injetada de 50mm no assento. Encosto em espuma laminada D28 de 30mm 

revestido, com costura central e acabamento lateral em costura dupla. 

(1) Somente assento/encosto, sem braços;
(2) Braços “T” cilíndricos preto com regulagem de altura e apoio em PU.

Bases Opcionais: 0023PT / 0023AL / 0032PT / 0032A L/ 0037AL
 0038AL / 0044UNIV / 0051CR / 0052 / 0062 / 0063 / 0068 

0070CR / 0078 / 0079 / 00102 / 00105 / 00159 / 00170

Braços Opcionais: 1152 / 1125 / 1165 
1166 / 1170 / 1193 / 1194 / 1195

B-ONE10(1) B-ONE100094PT(2)

be one / executiva
Cadeira executiva espaldar médio, confeccionada em madeira compensada 

ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento, sem lâmina de união. 
Espuma injetada de 45mm no assento. Encosto em espuma laminada D28 de 
30mm revestido, com costura central e acabamento lateral em costura dupla.

Bases Opcionais: 0018 / 0019 / 0020 / 0021 / 0022 / 0008 / 00101 / 00182 / 
00117 / 0071 / 0073 / 0054 / 0056 / 0081 / 0083 / + Linha Universitária

Braços Opcionais: 1125 / 1152 / 1155 / 1165 / 1166 / 1196

B-ONE20

be one / executiva
Assento/encosto executiva espaldar médio, confeccionada em madeira 

compensada ergonômica de 20mm no encosto e 15mm no assento, com 
lâmina de união. Espuma injetada de 45mm no assento.  

Encosto em espuma D28 laminada de 30mm, revestida com costura central  
e acabamento lateral em costura dupla.

Bases Opcionais: 0005 / 0035 / 0052 / 0068 / 0087 / 0088 / 00100 / 00104 / 
00107 / 00118 / 00119 / 00121 / 00183 / + Linha Universitária

Braços Opcionais: 1125 / 1152 / 1155 / 1165 / 1166 / 1196

B-ONE30
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Square

square / presidente
Assento/encosto espaldar alto em madeira de 14mm. Espuma injetada 

de 70mm no assento e espuma laminada no encosto. 

(1) Com braços fixos cromados com apoio em madeira revestida;
(2) Sem componentes de braços.

Bases Opcionais: 0023PT / 0023AL 
0032PT / 0032AL / 0037AL / 0038AL

Braços Opcionais: 1152PT / 1155PT 
1193CR / 1194PT / 1194CR / 1195PT / 1170CR

SQR010070(1) SQR01(2)

square / diretor
Assento/encosto espaldar médio em madeira de 14mm. Espuma injetada 

de 70mm no assento e espuma laminada no encosto. 

(1) Com braços fixos cromados com apoio em madeira revestida;
(2) Sem componentes de braços.

Bases Opcionais: 0023PT / 0023AL / 0032PT / 0032A L / 0037AL 
0038AL / 0044UNIV / 0051CR / 0052 0062 / 0063 / 0068 

0070CR / 0078 / 0079 / 00102 / 00105 / 00159 / 00170

Braços Opcionais: 1152 / 1125 / 1165  
1166 / 1170 / 1193 / 1194 / 1195

SQR100070(1) SQR10(2)

square / executiva
Assento/encosto executiva em madeira de 12mm. Espuma injetada de 

50mm no assento e espuma laminada no encosto, sem 
lâmina de união. Sem base e braços.

Bases Opcionais: 0018 / 0019 / 0020 / 0021 / 0022 / 0008 / 00101 / 00182 / 
00117 / 0071 / 0073 / 0054 / 0056 / 0081 / 0083 / + Linha Universitária

Braços Opcionais: 1125 / 1152 / 1155 / 1165 / 1166 / 1196

SQR20
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Tescaro Opcional
tescaro extra

Assento/encosto espaldar alto em madeira compensada de 14mm, super anatômica, com lâmina de união. Espuma 
injetada de 70mm. Acabamento em PVC francis. Costuras laterais (faixas) e costura central nas opções: gomada, 

quadriculada ou komanche. Sem base e braços.

Bases Opcionais: 0032 / 0032A / 0037 / 0038
Braços Opcionais: 1152 / 1125 / 1193 / 1194 / 1195 

TES05

tescaro / presidente
Assento/encosto espaldar alto em madeira compensada de 14mm, super anatômica, com 

lâmina de união. Espuma injetada de 70mm. Sem base e braços.

(1) Acabamento em PVC francis. Costuras laterais (faixas) e 
costura central nas opções: gomada, quadriculada 

ou komanche.

Bases Opcionais: 
0032 / 0032A / 0037 / 0038

Braços Opcionais: 
1152 / 1125 / 1193 / 1194 / 1195 

TES04(1)

square / executiva
Assento/encosto executiva espaldar médio, confeccionada em 

madeira compensada ergonômica de 20mm no encosto 
e 15mm no assento, com lâmina de união. Espuma injetada 

de 45mm no assento. Encosto em espuma laminada de 
30mm, revestida com costura central e 
acabamento lateral em costura dupla.

Bases Opcionais: 0005 / 0035 / 0052 / 0068 / 0087 / 0088 / 00100  
00104 / 00107 / 00118 / 00119 / 00121 / 00183 / + Linha Universitária

Braços Opcionais: 1125 / 1152 / 1155 / 1165 / 1166 / 1196

SQR30
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tescaro opcional / diretor
Assento/encosto espaldar médio em madeira compensada de 14mm, super anatômica, com lâmina de 

união. Espuma injetada de 70mm. Sem base e braços.

(1) Acabamento sem costuras laterais (liso) e PVC francis;
(2) Costuras laterais (faixas) e costura central nas opções: gomada, quadriculada ou komanche.

Bases Opcionais: 
0032 / 0032A / 0037 / 0038 / 0044 / 0044UNIV / 0050 

0051 / 0052 / 00120 / 0062 / 0063 / 0066 / 0067 / 0078 
0079 / 0089 / 00102 / 00105 / 00108 / 00170 / 00159

Braços Opcionais: 
1152 / 1125 / 1165 / 1166 / 1193 / 1194 / 1195 

TES12(1) TES13(2)

tescaro / presidente
Assento/encosto espaldar alto em madeira compensada de 14mm, super anatômica, com 

lâmina de união. Espuma injetada de 70mm. Sem base e braços.

(2) Acabamento com costuras laterais (liso) e PVC francis. 

Bases Opcionais: 
0032 / 0032A / 0037 / 0038

Braços Opcionais: 
1152 / 1125 / 1193 / 1194 / 1195 

TES03(2)
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Internauta Premium

internauta / executiva
Assento/encosto executiva, espaldar alto em madeira compensada 

de 12mm, com espuma injetada de 45mm. Com lâmina de união  
sanfonada. Costuras laterais (faixas) e costura central nas opções: 

gomada, quadriculada ou komanche. Sem base e braços.

Bases Opcionais: 0005 / 0035 / 0052 / 0068 / 0087 / 0088 / 00100 / 00104 / 
00107 / 00118 / 00119 / 00121 / 00183 / + Linha Universitária

Braços Opcionais: 1125 / 1152 / 1155 / 1165 / 1166 / 1196

INT11

internauta / executiva
Assento/encosto executiva, espaldar alto em madeira compensada 

de 12mm, com espuma injetada de 45mm. Sem lâmina de união. 
Costuras laterais (faixas) e costura central nas opções: gomada, 

quadriculada ou komanche. Sem base e braços.

Bases Opcionais: 0018 / 0019 / 0020 / 0021 / 0022 / 0008 / 00101 / 00182 / 
00117 / 0071 / 0073 / 0054 / 0056 / 0081 / 0083 / + Linha Universitária

Braços Opcionais: 1125 / 1152 / 1155 / 1165 / 1166 / 1196

INT02

internauta / executiva
Assento/encosto executiva, espaldar baixo em madeira compensada 

de 12mm, com espuma injetada de 45mm. Com lâmina de união sanfonada. 
Costuras laterais (faixas) e costura central nas opções: gomada, 

quadriculada ou komanche. Sem base e braços. Capa 
plástica de proteção no assento e encosto.

Bases Opcionais: 0005 / 0035 / 0052 / 0068 / 0087 / 0088 / 00100 / 00104
00107 / 00118 / 00119 / 00121 / 00183 / + Linha Universitária

Braços Opcionais: 1125 / 1152 / 1155 / 1165 / 1166 / 1196

N-INT80

internauta / executiva
Assento/encosto executiva, espaldar baixo em madeira compensada de 
12mm, com espuma injetada de 45mm. Sem lâmina de união. Costuras 
laterais (faixas) e costura central nas opções: gomada, quadriculada ou 

komanche. Sem lâmina de união. Sem base e braços. 
Capa plástica de proteção no assento e encosto.

Bases Opcionais: 0018 / 0019 / 0020 / 0021 / 0022 / 0008 / 00101 / 00182 / 
00117 / 0071 / 0073 / 0054 / 0056 / 0081 / 0083 / + Linha Universitária

Braços Opcionais: 1125 / 1152 / 1155 / 1165 / 1166 / 1196

N-INT60
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Nova Internauta

internauta / executiva
Assento/encosto executiva, espaldar alto em madeira 

compensada de 12mm, com espuma injetada de 45mm. 
Sem lâmina de união. Costuras laterais (faixas). Sem base e braços.

Bases Opcionais: 0018 / 0019 / 0020 / 0021 / 0022 / 0008 / 00101 / 00182 
00117 / 0071 / 0073 / 0054 / 0056 / 0081 / 0083 / + Linha Universitária

Braços Opcionais: 1125 / 1152 / 1155 / 1165 / 1166 / 1196

INT01

internauta / executiva
Assento/encosto executiva, espaldar alto em madeira 

compensada de 12mm, com espuma injetada de 45mm. 
Com lâmina de união sanfonada. Costuras 

laterais (faixas). Sem base e braços.

Bases Opcionais: 0005 / 0035 / 0052 / 0068 / 0087 / 0088 / 00100 
00104 / 00107 / 00118 / 00119 / 00121 / 00183 / + Linha Universitária

Braços Opcionais: 1125 / 1152 / 1155 / 1165 / 1166 / 1196

INT10

econômica / executiva
Assento/encosto executiva espaldar baixo em madeira 

compensada de 12mm, com espuma injetada de 45mm. 
Com lâmina de união, para plataforma universal. Sem base e 

braços. Capa plástica de proteção no assento e encosto.

Bases Opcionais: 0005 / 0035 / 0052 / 0068 / 0087 / 0088 / 00100 / 00104 
00107 / 00118 / 00119 / 00121 / 00183 / + Linha Universitária

Braços Opcionais: 1125 / 1152 / 1155 / 1165 / 1166 / 1196

N36LS

*Imagens ilustrativas do produto em 3D. *Imagens ilustrativas do produto em 3D.



126  |  Martiflex

econômica / executiva
Assento/encosto executiva espaldar baixo em madeira compensada de 

12mm, com espuma injetada de 45mm. Sem lâmina de união. 
Sem base e braços. Capa plástica de proteção no assento e encosto.

Bases Opcionais: 0018 / 0019 / 0020 / 0021 / 0022 / 0008 / 00101 / 00182 / 
00117 / 0071 / 0073 / 0054 / 0056 / 0081 / 0083 / + Linha Universitária

Braços Opcionais: 1125 / 1152 / 1155 / 1165 / 1166 / 1196

N34L

econômica / secretária
Assento/encosto secretária espaldar baixo em madeira 

compensada de 10mm, com espuma injetada de 40mm. 
Capa plástica de proteção no assento e encosto. 

Sem lâmina de união. Sem base e braços.

Bases Opcionais: 0018 / 0019 / 0020 / 0021 / 0008 / 00101 / 00182 / 00117 
/ 0071 / 0073 / 0054 / 0056 / 0081 / 0083 / + Linha Universitária

Braços Opcionais: 1125 / 1196 / 1152 / 1155 / 1165 / 1166

NE39

econômica / secretária
Assento/encosto secretária espaldar baixo em madeira 

compensada de 10mm, com espuma injetada de 30mm. 
Capa plástica de proteção no assento e encosto. 

Sem lâmina de união. Sem base e braços.

Bases Opcionais: 0018 / 0019 / 0020 / 0021 / 0008 / 00101 / 00182 / 00117  
0071 / 0073 / 0054 / 0056 / 0081 / 0083 / + Linha Universitária

Braços Opcionais: 1125 / 1196 / 1152 / 1155 / 1165 / 1166

N39

Internauta secretária

Revestimentos
*Imagens ilustrativas do produto em 3D.



Cód. V0001
Branco

Cód. V063
Marrom

Cód. V064
Cinza

Cód. V060
Preto

Courvin KroyalP1

Cód. J025
Azul/Preto Detnoit

Cód. J056 P2
Marrom / Bege

Cód. J027 P2
Verde / Preto

Cód. J023 P2
Verde

Cód. J021 P2
Azul

Cód. J051
Cinza/Preto Tilbury

Cód. J007
Vermelho Tilbury

Cód. J050
Preto Tilbury

PolipropilenoP2
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Cód. CE4151
Azul

Cód. CE4468
Azul escuro

Cód. CE4618
Azul petróleo

Cód. CE4264
Azul Bic

Cód. 2708
Amarelo claro

Cód. CE1448
Bege

Cód. CR001
Branco

Cód. CE6508
Marrom

Cód. CE3555
Marrom café

Cód. CE7573
Verde limão

Cód. CE3058
Verde fantasma

Cód. CE3324
Verde musgo

Cód. CE5000
Preto

Cód. CE9866
Cinza claro

Cód. CE9384
Cinza escuro

Cód. CE7021
Laranja

Cód. CE7739
Vermelho

Cód. CE8024
Rosa

CouríssimoP3

Martiflex |  129*Imagens ilustrativas do produto em 3D. *Imagens ilustrativas do produto em 3D.
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Cód. F780
Vermelho sangue

Cód. F781
Azul petróleo

Cód. F778
Azul claro

Cód. F777
Verde

Cód. F795
Azul/Preto

Cód. F790
Cinza/Preto

Cód. F794
Azul escuro/Preto

Cód. F779
Preto

Cód. C780 (crepe)
Vermelho

Cód. C871 (crepe)
Bege escuro

Cód. C779 (crepe)
Preto

Cód. C799 (crepe)
Azul

Cód. C1290 (crepe)
Grafite
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Cód. CF166
Brownie

Cód. CF351
Grafite

Cód. CF350
Preto

Cód. CF358
Champagne

Cód. CF696
Cinza

Cód. CF343
Azul

Cód. CF347
Bordeaux

Poliuretano factoP5

Cód. P302
Preto

Cód. BP42105
Marrom

Cód. BP42610
Bege

Cód. BP1226
Branco

Couríssimo PUP5

Couro NaturalP6

Cód. CO050
Preto

Cód. CO21
Marrom

Cód. CO26
Bege claro

Cód. CO055
Branco
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Metalurgia e Componentes

Bases giratórias multireguláveis (back system)

0018
base com assento e encosto reguláveis
Base giratória executiva com regulagem de altura a gás. Mecanismo com regulagem de 
altura do espaldar, inclinação de assento e encosto, aranha em nylon preto ou cinza.

0019
base com encosto regulável
Base giratória executiva com regulagem de altura a gás. Mecanismo com regulagem de 
altura do espaldar e inclinação somente do encosto, aranha em nylon preto ou cinza.

0020
base com assento e encosto reguláveis
Base giratória executiva com regulagem de altura a gás. Mecanismo com regulagem 
de altura do espaldar, inclinação de assento e encosto, aranha em alumínio.

0021
base com encosto regulável
Base giratória executiva com regulagem de altura a gás. Mecanismo com regulagem 
de altura do espaldar e inclinação somente do encosto, aranha em alumínio.
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Bases giratórias relax

0023
base giratória relax
Base giratória com furação diretor, mecanismo relax com regulagem de altura 
a gás. Estrela de 5 pés modelo pirâmide para cadeiras presidente / diretor.

0032
base giratória relax
Base giratória com furação diretor, mecanismo relax com regulagem de altura 
a gás. Estrela de 5 pés para cadeiras presidente / diretor.

2

2

1

1

321

21 3

0022
base econômica com encosto regulável
Base giratória executiva com regulagem de altura a gás. Mecanismo com regulagem 
de altura do espaldar e inclinação somente do encosto, aranha em aço com capa.
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0035
base giratória relax
Base giratória com furação diretor, mecanismo relax com regulagem de altura a gás. 
Estrela de 5 pés para cadeira executiva.

* Bases nas opções cinza ou cromada consultar representante.

321 4

321 4

Bases giratórias excêntricas

0037
base giratória excêntrica
Base giratória com furação diretor, mecanismo excêntrico com regulagem de altura a gás. 
Estrela de 5 pés para cadeiras presidente / diretor.

* Bases nas opções cinza ou cromada consultar representante.

321

321
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0038
base giratória excêntrica
Base giratória com furação diretor, mecanismo excêntrico com 
regulagem de altura a gás. Estrela de 5 pés modelo pirâmide 
para cadeiras presidente / diretor.

Rodízios

40280001 | 40280002 | 40280009
rodízios em PP
Rodas e corpo com material injetado em poliamida, esfera em aço SAE 1020 com tratamento superficial cementado. Suas rodas possuem 50mm de 
diâmetro tendo a estrutura 63mm de altura x 55mm de largura. Aplicabilidade indicada: pisos revestidos como carpetes, tapetes, laminados e outros. 

(1) Capa preta e pista preta;                 (2) Capa cinza e pista cinza;                 (3) Capa cromada e pista preta.

40280006 | 40280007 | 40280005
rodízios em PU
Rodas e corpo com material injetado em poliamida, esfera em aço SAE 1020 com tratamento superficial cementado. Suas rodas possuem 50mm de 
diâmetro tendo a estrutura 63mm de altura x 55mm de largura. Aplicabilidade indicada: pisos revestidos como carpetes, tapetes, laminados e outros. 

(1) Capa preta e pista preta;                (2) Capa preta e pista cinza;                (3) Capa cromada e pista preta.

21

2

1

321
321
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0005
base giratória secretária
Base giratória secretária com regulagem de altura 
a gás, flange tipo secretária em aço, sem suporte. 
Estrela 5 pés em nylon.

0008
base giratória secretária
Base giratória secretária com regulagem de altura 
a gás, flange tipo universal em tubo oblongo. 
Estrela 5 pés em aço, com capa em nylon.

00100 | 00101
base giratória caixa
Base giratória para caixa sem rodízios, com aro fixo e com suporte flange tipo secretária 
em tubo oblongo. Pintura epóxi nas cores preto, cinza ou alumínio. Sapatas deslizantes.

(1) Sem suporte de encosto;
(2) Com suporte de encosto (cachimbo).

Bases giratórias diversas

2
11

2

1
2
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00155
aranha caixa
Aranha em aço universal para base caixa.

00184 | 00185
base giratória caixa
Base giratória para caixa com sapatas fixas e aro regulável. 
Suporte “L” para cadeira plástica. Base aranha com capa 
em nylon preto. Pintura epóxi na cor preta.

(1) Furação Ergo; 
(2) Furação Iso.

0050
base fixa “S” elíptica reta
Base fixa “S” diretor em tubo elíptico de linhas retilíneas, com plataforma furação 160 x 200mm. Sapatas deslizantes. 
Acabamento cromado ou pintura epóxi nas cores preto, cinza ou alumínio. Opcional sem acabamento (bruto).

Bases fixas

Bases giratórias diversas

00182 | 00183
base giratória caixa
Base giratória para caixa com sapatas fixas e aro regulável. Suporte flange 
tipo secretária em tubo oblongo. Base aranha com capa em nylon preto. 
Pintura epóxi preta.

(1) Sem suporte de encosto;
(2) Com suporte de encosto (cachimbo).

2
1

2

1
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Bases fixas

00119
base fixa “S” executiva
Base fixa “S” executiva, com travessa. Tubo1’’, parede 2mm, furação 125 x 125mm. 
Sapatas deslizantes. Pintura epóxi ou cromada.

00120
base fixa “S” diretor
Base fixa “S” diretor, com travessa. Tubo1’’, parede 2mm, furação 160 x 200mm. 
Sapatas deslizantes. Pintura epóxi ou cromada.

0044
base fixa “S” diretor
Base fixa “S” diretor, arredondada. Com sapatas deslizantes. 
Pintura epóxi ou cromada.

0051
base fixa “S” elíptica
Base fixa “S” diretor em tubo elíptico, com plataforma furação 160 x 200mm. Sapatas 
deslizantes. Acabamento cromado ou pintura epóxi nas cores preto, cinza ou alumínio. 
Opcional sem acabamento (bruto).
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Bases fixas
0044UNIV
base fixa “S” plataforma
Base fixa “S” diretor, arredondada, com flange universal. 
Sapatas deslizantes. Pintura epóxi ou cromada.

0052
base fixa “S” plataforma
Base fixa “S” diretor com plataforma universal. Tubo 1’’, parede 2mm. 
Sapatas deslizantes. Pintura epóxi ou cromada.

00117
base fixa “S” com cachimbo
Base fixa “S” secretaria. Tubo 1” x 0,90mm, furação 125 x 125mm. 
Sapatas deslizantes. Com suporte sanfonado e canopla.

0062
base fixa trapézio diretor
Base fixa diretor, modelo trapézio, com travessa. Tubo 1”, parede 0,90mm, 
furação 160 x 200mm. Sapatas deslizantes.
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Bases fixas

0056
base fixa trapézio com porta livros
Base fixa secretária modelo trapézio com porta livros. 
Tubo 7/8’’, parede 0,90mm. Suporte para encosto  
com canopla. Sapatas deslizantes.

0054
base fixa trapézio com cachimbo
Base fixa secretária, modelo trapézio com travessa. 
Tubo 1”, parede 0,90mm, furação 125 x 125mm. 
Sapatas deslizantes. Com suporte sanfonado e canopla.

00137 | 00175
base fixa 4 pés empilhável
Base fixa modelo 4 pés, empilhável, com 
travessa. Tubo 1” oblongo, parede 2,0mm. 
Sapatas deslizantes.

(1) Furação Iso;
(2) Furação Ergo.

0068
base fixa trapézio executiva
Base fixa executiva, modelo trapézio, tubo 7/8”, parede 
0,90mm, furação 125 x 125mm, sapatas deslizantes.
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Bases fixas

0071
base fixa 4 pés com cachimbo
Base fixa 4 pés, com travessa. Tubo 7/8”, 
parede 0,90mm, furação 125 x 125mm. 
Sapatas deslizantes. Com suporte 
sanfonado e canopla.

0073
base fixa 4 pés arco secretária
Base fixa secretária, 4 pés com travessa.  Tubo 7/8”, 
parede 0,90mm, furação assento 125 x 125mm. Sapatas 
deslizantes. Com suporte em arco com furação secretária.

0063
base fixa 4 pés diretor
Base fixa 4 pés diretor, com travessa. Tubo 1”, parede 
0,90mm, furação 160 x 200mm.  Sapatas deslizantes.

00118
base fixa 4 pés executiva
Base fixa executiva, modelo trapézio, tubo 7/8”, parede 
0,90mm, furação 125 x 125mm. Sapatas deslizantes.
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Bases fixas universitárias

00170
base fixa diretor com suporte 
Base fixa diretor modelo 4 pés com suporte 
para prancheta e porta livros. Tubo 1’’, parede 
0,90mm. Furação 160 x 200mm.  
Sapatas deslizantes.

0061
base fixa braço toco 
Base fixa universitária com braço “toco’’ para 
prancheta, com porta livros. Tubo 7/8’’, parede 
0,90mm. Furação assento 125 x 125mm. Furação 
encosto secretária. Suporte para encosto sanfonado 
com canopla. Sapatas deslizantes.

00121
base fixa com porta livros 
Base fixa secretária modelo 4 pés com porta livros. Tubo 1’’, 
parede 0,90mm. Furação 125 x 125mm. Sapatas deslizantes.

00159
base fixa com porta livros 
Base fixa diretor modelo 4 pés com porta livros. Tubo 1’’, 
parede 0,90mm. Furação 160 x 200mm. Sapatas deslizantes.
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Bases fixas universitárias

Estrutura assento/encosto

00138 | 00140
assento/encosto para cadeira plática
Estrutura assento/encosto com travessa, para base 
giratória ou longarina executiva. Tubo 16 x 30mm 
oblongo, parede 1,20mm. Furação assento 125 x 125mm.

(1) Furação Ergo;           (2) Furação Iso.

00139
base fixa iso com suporte
Base fixa 4 pés Iso, com suporte para prancheta fixa. 
Tubo oblongo 16 x 30mm, parede 1,20mm. Travessa 
para assento/encosto plástico Iso. Sapatas deslizantes.

00123E
base fixa arco braço contínuo 
Base fixa universitária com braço contínuo 
para prancheta. Tubo 7/8”, parede de 
0,90mm. Furação assento 125 x 125mm, 
encosto em arco com furação secretária. 
Sapatas deslizantes.  
Porta livros destacável.

00123
base fixa arco braço contínuo 
Base fixa universitária com braço contínuo 
para prancheta. Tubo 7/8”, parede de 
0,90mm. Furação assento 125 x 125mm, 
encosto em arco com furação secretária. 
Sapatas deslizantes.  
Porta livros fixo.
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0083 | 0081 | 0091
base longarina secretária
Base longarina desmontável para cadeira 
secretária. Travessa tubo 30 x 50mm, parede 
1,20mm. Suporte para encosto sanfonado.  
Pés tubo redondo 2”, com travessa 25 x 25mm, 
com capa plástica. Sapatas reguláveis.

(1) Longarina 2 lugares;
(2) Longarina 3 lugares;
(3) Longarina 4 lugares.

0087 | 0088 | 0090
base longarina executiva
Base longarina desmontável, espaldar médio, 
executiva. Travessa tubo 30 x 50mm, parede 
1,20mm. Pés tubo redondo 2”, com travessa  
25 x 25mm, com capa plástica. Sapatas reguláveis.

(1) Longarina 2 lugares;
(2) Longarina 3 lugares;
(3) Longarina 4 lugares.

0078 | 0079 | 0089
base longarina diretor
Base longarina desmontável para poltronas espaldar 
médio, diretor. Travessa tubo 30 x 50mm, parede 
1,20mm. Sapatas reguláveis. Pés tubo redondo 2”, 
com travessa 25 x 25mm, com capa plástica.

(1) Longarina 2 lugares;
(2) Longarina 3 lugares;
(3) Longarina 4 lugares.

Bases longarinas
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00176 | 00177 | 00178 | 00179 | 00180 | 00181
base longarina para assento encosto plástico
Base longarina desmontável com “L” para assento/encosto 
plástico. Travessa tubo 30 x 50mm, parede 1,20mm. 
Pés tubo redondo 2”, com travessa 25 x 25mm,  
com capa plástica. Sapatas reguláveis.

(1) Furação para assento/encosto Ergo;
(2) Furação para assento/encosto Iso.

00102 | 00105 | 00108
base longarina diretor dupla
Base longarina para poltronas espaldar 
médio, diretor. Travessa dupla,  
tubo 30 x 50mm, parede 1,20mm.  
Sapatas de acabamento.

(1) Longarina 2 lugares;
(2) Longarina 3 lugares;
(3) Longarina 4 lugares.

Bases longarinas

00104 | 00107 | 00110
base executiva longarina dupla
Base longarina para poltronas espaldar 
médio/baixo, executiva. Travessa dupla, 
tubo 30 x 50mm, parede 1,20mm. 
Sapatas de acabamento.

(1) Longarina 2 lugares;
(2) Longarina 3 lugares;
(3) Longarina 4 lugares.
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1170
braço fixo cromado 
Braço em tubo elíptico soldado à TIG, sem 
rebarbas, com apoio de braço revestido. 
Plataforma com furação padrão corsa. 
Furos para fixação de apoio. Para poltronas 
presidente e diretor.

1167
braço alumínio curvado 
Braço fixo em alumínio polido em chapa 
recurvada com encaixe blindado para 
parafusos nas duas extremidades, com 
apoio de braço revestido. Para poltronas 
presidente e diretor.

1169
braço alumínio bicurvado 
Braço fixo em alumínio polido em chapa 
bicurvada com encaixe blindado para 
parafusos nas duas extremidades, com 
apoio de braço revestido. Para poltronas 
presidente e diretor.

1197
braço fixo alumínio
Braço fixo em chapa de alumínio polido 
recurvada, plataforma de encaixe com furos 
oblongos para fixação na madeira, com apoio 
de braço revestido. Para poltronas presidente 
e diretor.
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1125
braço “T” econômico 
Braço “T” econômico com regulagem de altura por 
gatilho frontal. Apoio injetado. Acabamento cinza 
ou preto.

1193
braço fixo cromado
Braço em tubo elíptico soldado à TIG, sem rebarbas. 
Plataforma com furação padrão corsa.  
Apoio em polipropileno preto. Para poltronas 
presidente e diretor.

1194
braço “T” cilíndrico 
Braço cilíndrico, com apoio em PU. Regulagem de 
altura. Acabamento cromado ou preto.

1195
braço “T” slim 
Braço “T” retilíneo, para poltronas diretor e presidente, com 
apoio injetado em PU. Regulagem de altura por gatilho frontal. 
Acabamento preto.

1196
braço “T” slim 
Braço “T” retilíneo, para poltronas secretária e executiva, 
com apoio injetado em PP. Acabamento preto.

* Braço na cor cinza 
consultar representante.

* Braço na cor cinza 
consultar representante.

Martiflex |  149*Imagens ilustrativas do produto em 3D. *Imagens ilustrativas do produto em 3D.



1152
braço corsa 
Braço fechado em polipropileno,
integral skin, com alma em aço.

1155
braço losango 
Braço fechado modelo losango, em 
poliuretano injetado, integral skin, com 
alma em aço.

1165
braço losango com mecanismo 
Braço fechado modelo losango, em poliuretano 
injetado, integral skin, com mecanismo 
escamoteável para prancheta (lado direito).
Obs.: prancheta não inclusa.

1166 MEC/DIR PT
braço corsa com mecanismo 
Braço fechado, em poliuretano injetado, 
integral skin, com mecanismo escamoteável 
para prancheta (lado direito).
Obs.: prancheta não inclusa.

Mecanismo em apenas um 
braço. 
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PRGO
prancheta gota
Prancheta formato gota com acabamento 
arredondado em PVC rígido.

Opções de cores: preto, cinza, ovo e azul.
Outras cores: consultar representante.

PRFX
prancheta
Prancheta fixa em MDP com acabamento 
arredondado em PVC rígido.

Opções de cores: preto, cinza, ovo e azul. 
Outras cores: consultar representante.

PRTAO
pranchetão 
Pranchetão em MDP com acabamento 
arredondado em PVC rígido.

Opções de cores: preto, cinza, ovo e azul. 
Outras cores: consultar representante.
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Termos de garantia

GARANTIA
A Martiflex® proporciona 1 ano de garantia em toda sua linha de produtos, exceto materiais cromados em regiões 
litorâneas que serão assegurados por 90 dias. Qualquer defeito ocorrido no seu uso normal será passível de 
conserto ou troca em nossas redes de distribuição, sem qualquer ônus ao consumidor.  

O disposto acima não se aplica por danos ocasionados por má utilização ou armazenamento incorreto dos 
produtos e sinal de interferências de pessoas não autorizadas pela Martiflex®.

COMO PROCEDER PARA SOLICITAR A SUA GARANTIA
A Martiflex® criou o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) - Telefone 44  3264 8964.  

E-mail: sac@martiflex.com.br - onde o setor dará toda a assistência ao cliente. 

Em 24 horas a Martiflex® avalia se o produto a ser reposto consta no histórico de compras da empresa, se o 
mesmo está no prazo da garantia e os motivos da solicitação da garantia. Após essa avaliação, a empresa entrará 
em contato para autorizar o conserto ou a troca do produto. 

O procedimento é realizado através de um RA (Relatório de Anomalias) que deverá ser preenchido pelos nossos 
representantes ou pelo nosso setor de assistência técnica, na empresa. Não serão aceitas autorizações para 
assistência sem o preenchimento completo do Relatório de Anomalias.

A MARTIFLEX® NÃO COMERCIALIZA DIRETAMENTE COM O CONSUMIDOR FINAL.

Martiflex®, gerando segurança e tranquilidade para os seus negócios.

SAC
dúvidas, sugestões 
ou reclamações

44 3264 8964
sac@martiflex.com.br

Online
Agilize seu negócio, 
acesse:

martiflex.com.br
comercial@martiflex.com.br
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