


O trabalho contínuo dos profissionais de tele-marketing em uma mesma posição por diversas horas exige adaptação, conforto e 
ergonomia do mobiliário corporativo. Por isso, desenvolvemos soluções em que o usuário pode adaptar o seu posto de trabalho da 
maneira mais confortável e saudável possível.

Call Center

Tampos bipartidos (teclado/monitor) 
com regulagem independente

Estrutura metálica fixada 
na lateral do móvelManípula para 

regulagem de altura

Opcional
Painéis acústicos 

revestidos com tecido

Módulo complementar:
um fundo e uma lateral

Módulo principal:
dois fundos e duas laterais

Módulo complementar
duplo

Módulo principal
duplo

Tampo inferior regulagem de 67cm a 80cm  Tampo superior regulagem de 80cm a 93cm

As pessoas são diferentes!



Painéis de madeira

Mesas com regulagem

Tampo fixo Atendimento

Módulo complementar:
um fundo e uma lateral
*Laterais com 18mm
*Laterais com 15mm somente nas cores lisas

Módulo principal:
dois fundos e duas laterais

Módulo complementar:
um fundo e uma lateral

*Laterais com 18mm

Estrutura com corrente metálica.
Tampo duplo com regulagem

independente.
*Tampos 25mm

Módulo principal:
dois fundos e duas laterais

Módulo complementar:
um fundo e uma lateral

*Laterais com 18mm
*Laterais com 25mm

Módulo principal:
um fundo e duas laterais

*Laterais com 18mm
*Laterais com 25mm

Calha elétrica fechada com perfil em alumínio com  
separação lógica/elétrica.
Caixa de tomadas com preparação para três pontos 
de lógica, elétrica ou telefonia.

Estrutura com corrente metálica.
Tampo único com regulagem.

*Tampos 25mm

Estrutura com cremalheira de nylon.
Tampo duplo com regulagem

independente.
*Tampos 25mm

Solução elétrica
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Atendendo e respeitando as características físicas de cada profissional, a linha Ergon foi desenvolvida para agregar conforto
e praticidade ao dia-a-dia, possibilitando trabalhar em diversas posições , inclusive em pé se for necessário. 

Ergon

A altura do tampo varia de 67cm até 93cm, possibilitando 
ajuste ao usuário conforme seu biotipo.
Possui manípula de regulagem com fácil acesso e sistema de 
engrenagem com corrente metálica. 

Ambiente de trabalho personalizado onde

o mobiliário adapta-se às condições físicas dos usuários.
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Ergon Light

Mesas Retas

Comprimento
1,20m  /  1,30m  /  1,40m  /  1,50m  /  1,60m
Profundidade: 0,60m
Regulagem de altura do tampo: 0,67m x 0,80m

Com excelente custo benefício, as mesas da linha Ergon Light proporcionam  versatilidade e praticidade às estações de trabalho.
É composto por sistema de regulagem de altura composto por correntes metálicas que auxiliam o usuário a adequar-se da melhor 
maneira possível em seu posto de trabalho.

Dimensões
1,20m x 1,20m  /  1,30m x 1,30m   /  1,40m x 1,40m
1,50m x 1,50m  /  1,60m x 1,60m
Profundidade: 0,60m
Regulagem de altura do tampo: 0,67m x 0,80m

Ergon:
para mesas retas e

mesas com formato “L”

Ergon Light:
para mesas retas 

Ergon Light:
para mesas com

formato “L”

Regulagem dos tampos

Mesas “L”
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Divisórias Metálicas

Preparação elétrica para até seis pontos. 
(lógica, telefonia ou elétrica)

Pré cortes feitos a laser.

* Comprimento: 600mm / 700mm / 800mm / 900mm /  1000mm / 1100mm  / 1200mm / 1300mm / 1400mm

Na instalação é possível escolher o 
lado das tomadas nos dois rodapés. 

*Tomadas: opcional.

Passagem de cabeamento interno.
Separação lógica/ elétrica.

Furação lateral diâmetro 35mm.
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Divisórias metálicas auxiliam na privacidade e passagem de cabeamento para as estações de trabalho.
Três opções de altura: 1100mm, 1300mm e 1600mm. Os painéis podem ser fabricados em madeira/vidro, madeira/madeira e também 
podem ser revestidos em tecido.

Privacidade

Rodapé com passagem elétrica

Sem privacidade Privacidade sentado Privacidade em pé



Configuração da estrutura

Mão francesa Mão francesa com tubo Mesa completa

TecidoMadeiradoUnicolor
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Ferragem de
união “X”

DCN02
Ferragem de

união reta

DCN01
Acabamentos

finais

Ferragem de
união “T”

Ferragem de
união “L”

Tub02
Tubo de

sustentação
DCN02E

Mão francesa
lado esquerdo

DCN02D
Mão francesa
lado direito

DCN03
Sapata de apoio

Revestimento das placas cegas

*Tomadas vendidas separadamente



(54) 3283.1300  -  (54) 3283.1106
contato@vivaremoveis.com.br

www.vivaremoveis.com.br

Rua Silvio Bivar Schimitt, 605 - Bairro Centenário
CEP 95045.135 - Caxias do Sul

Com uma equipe formada por arquitetos, projetistas e profissionais 

capacitados em suas respectivas áreas de atuação, a VIVARE é especializada na 

fabricação de móveis e comercialização de cadeiras, voltadas ao mercado 

corporativo.

A empresa oferece soluções personalizadas que promovem a funcionalidade e 

modernidade tanto para a iniciativa privada como para órgãos públicos. A filosofia 

empresarial da VIVARE é obter lucratividade e desenvolvimento sustentável, 

buscando sempre superar as expectativas de seus clientes.

Móveis

Murano Vicenza Capuccino

Cinza Cristal Branco Bege

Estrutura Metálica

Cinza Metálico

Tecidos

Preto Vermelho Verde Azul

Composição de cores

UNICOLOR MISTO MADEIRADO

Cinza

UNICOLOR MADEIRADO TECIDO


