
 
PRODUTO: CADEIRA BRIZZA PRESIDENTE 

CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR ALTO 

DESCRIÇÃO: 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

a) Rodízios 

Componente utilizado para manter a estabilidade e apoio ao piso e com a 

função de manter a mobilidade da cadeira, através de deslocamentos 

giratórios e lineares conforme manuseio do usuário.   

Rodízio de PU:Constituído de 2 (duas) roldanas circulares na dimensão de 

55 mm de diâmetro e fabricadas em termoplástico denominado de poliamida 

(PA 6,6) e PU em sua extremidade, dedicadas para serem utilizadas em pisos 

rígidos. O corpo do rodízio confeccionado de forma semicircular e fabricado 

em material termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6). As roldanas 

são fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço carbono ABNT 

1005/10 na dimensão de 6 mm que é submetido a um processo de 

lubrificação através de graxa específica para redução de atrito na operação 

de rolamento sob o piso. O corpo do rodízio é constituído por um eixo vertical 

(perpendicular ao piso) de aço carbono ABNT 1008/10 na dimensão de 11 

mm e protegido contra corrosão pelo processo de eletrodeposição a zinco 

onde se encontra montado através de um anel elástico sob pressão no corpo 

do rodízio, que recebe lubrificação para reduzir o atrito no deslocamento 

rotativo. 

OBS: As mesmas descrições acima se aplicam para o rodízio de PU com 50 

mm de diâmetro. 

b) Base Giratória 

Componente utilizado para manter a estabilidade da cadeira em todas as suas 

funcionalidades, principalmente nivelamento sobre o piso, oferecido em 4 

modelos específicos conforme segue: 

Base Standard Diretor: Conjunto definido por uma configuração em forma 

de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 660 mm e constituída com 

5 (cinco) pás de apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 

na espessura de 1,5 mm e conformada por um processo de estampagem 

formando um perfil de secção 26x26,5 mm e unidas por soldagem MIG. Suas 

extremidades são conformadas mecanicamente formando o encaixe para o 

pino do rodízio sem necessidade de buchas ou peças adicionais. Possui um 

anel central fabricado em tubo de precisão de construção mecânica de Aço 

Carbono 1008/20, onde as pás são fixadas a este pelo processo automatizado 

de soldagem MIG, que garante a qualidade e acabamento do produto. O 

conjunto base recebe uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo 

processo de preparação de superfície metálica e revestida por pintura 

eletrostática epóxi em pó. O conjunto é coberto por uma blindagem central 

com design adequado ao produto, montado pelo processo manual por cliques 



de fixação, com a função de proteção e acabamento da base, além de possuir 

também uma blindagem telescópica para a coluna a gás. As blindagens são 

fabricadas pelo processo de injeção em material termoplástico denominado 

copolímero de polipropileno (PP). 

c) Coluna a Gás  
Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo 

e que possui a função de regulagem de altura do assento com referência ao 

piso, através de uma alavanca de acionamento disposta abaixo do assento. 

Também permite movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento 

de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão 

que atua sobre qualquer condição de altura.  

Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo 

de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na 

medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas extremidades 

pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna a gás 

tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA. 

O conjunto câmara recebe proteção contra corrosão através de um 

revestimento de pintura eletrostática epóxi preto e no cartucho a gás uma 

camada de eletrodeposição de cromo (Cromeação). 

d) Mecanismo  
Conjunto mecânico utilizado na conexão da estrutura do assento e que possui 

funcionalidades e recursos de regulagens para manter o conforto do usuário 

dentro dos mais altos padrões de ergonomia. 

RelaxPlax: O mecanismo chamado RelaxPlax é um conjunto mecânico que 

possui uma alavanca para acionamento da coluna a gás para regulagem de 

altura do assento, além de travamento e liberação do reclinamento 

simultâneo 1:1 de assento e encosto. A tensão deste reclinamento é ajustável 

por meio de uma manopla, localizada na parte da frente do mecanismo, que 

quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula o 

movimento. A faixa de variação do reclinamento é de 13,5°. O mecanismo é 

fabricado com chapas de aço ABNT 1010/20 na espessura de 2,5 mm, sendo 

fixado ao assento por 4 (quatro) parafusos sextavados com as medidas de 

¼” x 1.¼” e 4 calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia 

(Copolímero de Polipropileno). O mecanismo recebe uma proteção contra 

corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de superfície metálica 

por fosfatização à base de zinco e revestida por pintura eletrostática epóxi 

em pó. 

 

e) Assento 

Conjunto estrutural de apoio para a atividade de sentar e com a finalidade de 

acomodar o usuário de maneira confortável e ergonômica. Conjunto 

constituído por compensado multilaminado de madeira com 12 mm de 



espessura. Possui porcas garra ¼” inseridas nos pontos de montagem da 

madeira, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de 

eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma) almofada 

de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada 

através de sistemas químicos à base de poliol/Isocianato pelo processo de 

injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³ 

podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 kg/m³. 

O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento 

convencional. Suas dimensões são aproximadamente 500 mm (largura) x 

450 mm (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos 

arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo 

processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de 

Polipropileno). 

f) Apoia Braços  
Conjunto mecânico de apoio para os braços, utilizado para posicionamento 

dos braços em posições ergonomicamente confortáveis, através do sistema 

de regulagem vertical contendo posições ajustáveis. As opções para apoio de 

braço seguem abaixo: 

Braço Regulável: Apoio de braço em termoplástico de engenharia 

(Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção, sendo que 

em suas propriedades mecânicas uma mistura de 30% de fibra de vidro é 

adicionada para dar maior resistência para a peça. Para a regulagem vertical 

do apoio deve-se pressionar o gatilho localizado na parte frontal, podendo o 

usuário escolher até 8 posições de ajuste, obtendo um curso de regulagem 

de até 70 mm. A chapa do braço é constituída de aço carbono ABNT 

1008/1020 com 6,35 mm de espessura com seus cantos arredondados. Para 

montar o braço no assento, são utilizados 2 (dois) parafusos sextavados 

(para cada braço) com as dimensões aproximadas de ¼” x 1.¾”. 

g) Encosto  
Componente utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que 

possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas num 

desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que modelam 

de forma agradável e anatômica aos mais variados biótipos de usuários. A 

cadeira é oferecida ainda com a opção de regulagem de altura do encosto, 

permitindo o ajuste do apoio lombar a uma gama de biótipos ainda maior 

além de possuir também apoio de cabeça. 

O encosto é constituído por uma moldura que é fabricada em ABS, pelo 

processo de injeção de termoplásticos, enquanto a estrutura do encosto é 

fabricada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), 

reforçado com fibra de vidro. Possui dimensões aproximadas de 460 mm de 

largura por 550 mm de altura. A superfície de contato com o usuário é 

formada por uma tela 100% Poliéster tencionada, que é fixada à moldura que 

por sua vez é fixada na estrutura por meio de cliques de encaixe, dispensando 



o uso de parafusos, trazendo maior conforto e qualidade ao componente. A 

estrutura recebe quatro buchas americanas em seus pontos de união com a 

lâmina e após, esse conjunto é fixado em uma lâmina de aço que fará a 

ligação do encosto com o assento ou com o próprio mecanismo, dependendo 

da opção selecionada. 

Na versão com encosto fixo, a lâmina que liga o encosto ao assento é 

fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura 

soldada em uma chapa de acoplamento fabricada em aço ABNT 1008/1020 

com 2,65 mm de espessura. Já a lâmina com catraca, para a versão com 

regulagem de altura, é fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 6,35 mm 

de espessura com vinco central para uma maior resistência. Possui catraca 

fabricada em peças injetadas em Poliamida, reforçada com fibra de vidro. 

Para acionar a regulagem, basta puxar o encosto para cima e posicionar na 

altura desejada. Para baixá-lo basta puxar até a altura máxima que o 

mecanismo se desarma e libera o encosto até a posição mais baixa. 

Independentemente da opção de encosto fixo ou com altura regulável, os 

encostos da cadeira possuem apoio lombar regulável. O apoio lombar é um 

conjunto fabricado em uma mistura de polipropileno e EVA, utilizando o 

processo de injeção de termoplástico. Este apoio é posicionado atrás da tela 

e permite um ajuste na altura do apoio lombar em nove posições distintas 

que percorrem um curso de 40 mm. Possui um sistema semelhante à catraca 

para a regulagem da posição, bastando ser movido para cima ou para baixo 

até a posição desejada.  

Ainda como opcional a cadeira apresenta um apoio de cabeça. O apoio de 

cabeça é fabricado em uma mistura de poliamida 6.0 e poliamida 6.6 com 

fibra de vidro, fabricados pelo processo de injeção de termoplásticos. Possui 

uma moldura onde é fixada uma tela 100% poliéster e um trilho guia que 

permitirá a regulagem de altura do apoio. Esse conjunto é então encaixado à 

carenagem por meio de encaixes com grampos metálicos em forma de estrela 

que são fixados à moldura com parafusos e, dessa forma, os mesmos não 

ficam aparentes na montagem. O apoio de cabeça possui regulagem de altura 

e angulação. Para isso é adicionado à cabeceira da cadeira um acoplamento 

com uma haste articulada que irá permitir o ajuste de angulação do apoio de 

cabeça em três posições diferentes abrangendo uma faixa de 45°, essa haste 

se conecta com o trilho já citado, proporcionando a regulagem de altura do 

apoio, contemplando uma faixa de 50 mm de curso através do deslocamento 

da haste sobre o trilho. 

PRINCIPAIS MEDIDAS 

 

CERTIFICAÇÃO 

• Certificada conforme norma ABNT NBR 13962: Versão 2018.  

 

• Laudo Ergonômico NR 17. 


