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Unidade de
Valor
Item Descrição
Quantidade
Valor Global
Fornecimento
Unitário
10 CADEIRA
UNIDADE
30
R$ R$ 10.182,9000
SOBRE
339,4300
LONGARINA
Marca: Dimovesc
Fabricante: Dimovesc
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Longarina secretária executiva com
prancheta escamoteável 3 lugares Acabamento: Estofamento do assento em
encosto confeccionado em espuma de poliuretano injetado, moldado, de densidade
controlada de cor preta ou similar com as seguintes medidas. Estofado do assento:
- Profundidade: 435 mm - Largura: 470 mm - Espessura: 50 mm na superfície útil
e 70 mm na ponta caída - Densidade: 53 Kg/m³ Estofado do encosto: - Altura: 350
mm - Largura: 422 mm - Densidade: 53 Kg/m³Revestimento nas opções, tecido,
crepe e courino. As almofadas não possuem costuras, pois recebem acabamento
final nas bordas realizado com perfil macho/fêmea em PVC rígido de alto impacto.
Possui contra encosto revestido em courino preto ou cinza conforme a cor da
estrutura da longarina. Junção do assento e encosto da longarina realizado por
intermédio de mola flexível com 75 mm de largura e 1/4" de espessura, ligada ao
conjunto por 08 (oito) parafusos sextavados de 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra
1/4" fixadas ao madeiramento Madeiramento: Chassi confeccionado em
compensado prensado a quente com laminas mescladas de madeiras selecionadas.
Concha bipartida e contra-capa em poliuretano rígido. Fixado ao assento e encosto
por parafusos 1/4" x 1 1/4", e porcas de garra 1/4" fixadas ao madeiramento.
Medidas do estrutural: - Assento: 410 mm de profundidade e 470 mm de largura Encosto: 345 mm de altura e 410 mm de largura Descrição da base e estrutura: A
base superior da longarina é executada em tubo de aço retangular 30x50 parede
1,50 mm. As colunas laterais da longarina é executada em tubo de retangular FQ
30x50 1.50 mm e medindo 340 mm de altura com 500 mm de comprimento e
soldados nas colunas laterais. Para o acabamento dos pés, empregam-se ponteiras
externas de 30 x 50 mm confeccionadas em polipropileno rígido. Pintura em epóxipó curada em estufa de 180º C.
Total do Fornecedor:
R$
10.182,9000

