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Quem somos 

www.alberflex.com.br 

Desenvolvemos, fabricamos e distribuímos móveis de escritório 
mundo afora há mais de meio século. Acreditamos que ergonomia e 
sustentabilidade podem transformar o cotidiano das pessoas de forma 
positiva. Essa filosofia está presente em nossos processos, em nossos 
produtos e na vida de nossos clientes. 
 
Por isso, é essencial estabelecer uma relação saudável com o trabalho. 

 
Sabendo que é isso o que nossos clientes procuram, criamos uma 
cultura em que atenção aos mínimos detalhes é indispensável para 
criar ambientes corporativos onde conforto e satisfação contribuem 
para aumentar a performance. 

 

Faz Bem Trabalhar Bem. 
  

 



ITEM 16 – GRUPO 04 

Materiais constituintes 

 
Dimensões: Largura: 1000mm; Profundidade: 684mm; Altura: 1130mm. Tampo Superior (Balcão): 

Autoportante com formato reto, em MDP de 25mm e revestido em laminado melamínico de baixa 

pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com 

acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal em fita de PVC com parte superior da fita 

arredondada com raio de 2,5 mm de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, e na transversal 

em fita de PVC coladas pelo processo holt melt. O tampo recebe em sua parte inferior porcas 

metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. Medidas: Profundidade 

300mm. Altura de 1130mm.  Tampo Inferior (superfície de trabalho): Autoportante com formato reto, 

em MDP de 25mm e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de 

espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em sua parte 

longitudinal em fita de PVC com parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm de acordo 

com as normas da ABNT de ergonomia, e na transversal em fita de PVC coladas pelo processo holt 

melt. O tampo recebe em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação 

do mesmo a estrutura. Medidas: Profundidade 550mm. Altura de 740mm. Painel Frontal em chapa de 

aço de 1,5mm perfurado com furos quadrados sucessivos de 10x10mm. A sustentação dos tampos 

se dá através de 4 tubos ovais 77x40 em aço de 1,5 mm espessura, sendo 02 altos para receber o 

tampo superior e 02 baixos para receber tampo inferior, ligados entre si através de travessas 

horizontais fabricadas em tubo de aço 40x60 com 1,5 mm de espessura unidas através de parafusos 

com porcas e ao tampo através de parafusos tipo philips com porcas cilíndricas cravada na madeira. 

Na parte inferior do tubo tem acabamento em ABS que possibilite encaixe de uma porca para receber 

sapatas reguladoras de nível M8X40  com base em polipropileno,  e encaixe na parte lateral do tubo, 

de uma peça injetada em ABS, com seção de 20mm profundidade x 40mm largura x 40mm altura 

que possibilite a subida de cabos através de um perfil em U seção de 45mmx22mm chapa 22 fixada 

por pressão através da peça lateral inferior e superior de seção min.20x40x40mm com cavidade 

frontal que permita a entrada e saída de fiação se necessário. Todas  as  peças  metálicas  usadas  no  

processo  de  fabricação,  recebem tratamento antiferruginoso, e pintura eletrostática epóxi-pó. 

DESCRIÇÃO  
BALCÃO DE ATENDIMENTO, linha HIT, medindo 
1000x700x1100mm (LxPxH) 

CÓDIGO  
BHRA 1007 

Imagem ilustrativa 

MARCA E FABRICANTE 
Alberflex Indústria de Móveis  

QUANTIDADE E VALOR  
13 UNID  /   R$ 1.084,64 



ITEM 16 – GRUPO 04 

Materiais constituintes 

 
Dimensões aproximadas: Largura: 1400mm; Profundidade: 684mm; Altura: 1130mm. Tampo Superior 

(Balcão): Autoportante com formato reto, em MDP de 25mm e revestido em laminado melamínico de 

baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, com 

acabamento nas extremidades em sua parte longitudinal em fita de PVC com parte superior da fita 

arredondada com raio de 2,5 mm de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, e na transversal 

em fita de PVC coladas pelo processo holt melt. O tampo recebe em sua parte inferior porcas 

metálicas para receber os parafusos para fixação do mesmo a estrutura. Medidas: Profundidade 

300mm. Altura de 1130mm.  Tampo Inferior (superfície de trabalho): Autoportante com formato reto, 

em MDP de 25mm e revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de 

espessura na parte superior e inferior do tampo, com acabamento nas extremidades em sua parte 

longitudinal em fita de PVC com parte superior da fita arredondada com raio de 2,5mm de acordo 

com as normas da ABNT de ergonomia, e na transversal em fita de PVC coladas pelo processo holt 

melt. O tampo recebe em sua parte inferior porcas metálicas para receber os parafusos para fixação 

do mesmo a estrutura. Medidas: Profundidade 550mm. Altura de 740mm. Painel Frontal em chapa de 

aço de 1,5mm perfurado com furos quadrados sucessivos de 10x10mm. A sustentação dos tampos 

se dá através de 4 tubos ovais 77x40 em aço de 1,5 mm espessura, sendo 02 altos para receber o 

tampo superior e 02 baixos para receber tampo inferior, ligados entre si através de travessas 

horizontais fabricadas em tubo de aço 40x60 com 1,5 mm de espessura unidas através de parafusos 

com porcas e ao tampo através de parafusos tipo philips com porcas cilíndricas cravada na madeira. 

Na parte inferior do tubo tem acabamento em ABS que possibilite encaixe de uma porca para receber 

sapatas reguladoras de nível M8X40  com base em polipropileno,  e encaixe na parte lateral do tubo, 

de uma peça injetada em ABS, com seção de 20mm profundidade x 40mm largura x 40mm altura 

que possibilite a subida de cabos através de um perfil em U seção de 45mmx22mm chapa 22 fixada 

por pressão através da peça lateral inferior e superior de seção min.20x40x40mm com cavidade 

frontal que permita a entrada e saída de fiação se necessário. Todas  as  peças  metálicas  usadas  no  

processo  de  fabricação,  recebem tratamento antiferruginoso, e pintura eletrostática epóxi-pó 

Descrição  
BALCÃO DE ATENDIMENTO, linha HIT, medindo 
1400x700x1100mm (LxPxH) 

Código  
BHRA 1407 

Imagem ilustrativa 

MARCA E FABRICANTE 
Alberflex Indústria de Móveis  

QUANTIDADE E VALOR  
13 UNID  /   R$ 1.453,81 
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CATÁLOGO ITEM 24 



Quem somos 

www.alberflex.com.br 

Desenvolvemos, fabricamos e distribuímos móveis de escritório 
mundo afora há mais de meio século. Acreditamos que ergonomia e 
sustentabilidade podem transformar o cotidiano das pessoas de forma 
positiva. Essa filosofia está presente em nossos processos, em nossos 
produtos e na vida de nossos clientes. 
 
Por isso, é essencial estabelecer uma relação saudável com o trabalho. 

 
Sabendo que é isso o que nossos clientes procuram, criamos uma 
cultura em que atenção aos mínimos detalhes é indispensável para 
criar ambientes corporativos onde conforto e satisfação contribuem 
para aumentar a performance. 

 

Faz Bem Trabalhar Bem. 
  

 



ITEM 24 – ITEM AVULSO 

Materiais constituintes 

 
Dimensões aproximadas: Assento: Largura: 450mm; Profundidade da superfície do assento: 430mm;Encosto: 
Largura: 440 mm; Extensão vertical do encosto: 305 mm. Assento / Encosto moldado anatomicamente, 
dentro das normas de ergonomia, sendo o encosto  fabricado em madeira compensada de 12mm e o assento 
em polipropileno injetado de 12 mm. A fixação do assento na base da cadeira é  feita através de porcas–
garras injetadas na alma de polipropileno  e parafusos M6x40. E a do encosto através de porcas–garras 
cravadas na madeira e por  parafusos, fixados por uma dobradiça de aço acoplada ao tubo oval que faz a 
união do encosto ao assento. Assento / Encosto (estofamento), produzidos em espuma de poliuretano 
injetado, expandido por água com espessura  de 45 mm para o assento e 35 mm para o encosto e densidade 
de 53 kg/m3. Bordas arredondadas que dispensam o uso de perfil de PVC. Revestimento em couro sintético. 
Prancheta basculante dobrável confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado na parte inferiror e superior, e proteção das bordas em 
perfil T maciço de PVC de 3,5mm de espessura. Fixada a estrutura através de buchas metálicas  M6x13 por  
parafusos M6x16mm. Sistema Basculante com pino de aço trefilado maciço com 8 mm de diâmetro  e  02 
chapas de aço carbono dobrada de 3,3 mm de espessura, permitindo giro de 90graus. Medidas: largura 300 
mm e 530 mm de profundidade. Estrutura metálica do tipo 04 pés. Pés em tubos de aço carbono oblongos 
com 16x30mm e espessura de 1,5mm, suporte de prancheta em tubo de aço carbono oblongos de 1,5mm de 
espessura e chapa de aço carbono 3,3mm de espessura, travessa do assento em tubo de aço carbono 
redondo com diâmetro de 22,2 mm com 1,5 mm de espessura. Suporte para bolsas em chapa de aço. Porta 
livros com componentes produzidos em aço trefilado de Ø4mm, recebendo solda de projeção nos pontos de 
cruzamento da malha de apoio com o contorno do porta-livros, encaixado através de cantoneira em aço 
fixada sob o assento. Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-
pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. 

Descrição  
CARTEIRA ESCOLAR ALMOFADADA REVESTIDA 
EM COURO SINTÉTICO COM PRANCHETA 
DOBRÁVEL, linha 3000. 

Código  
30CF 

Imagem ilustrativa 

MARCA E FABRICANTE 
Alberflex Indústria de Móveis  

QUANTIDADE E VALOR  
350 UNID  /   R$ 390,05 


