A OMT-VEYHL Brasil desenvolve, fabrica e comercializa
estruturas metálicas fixas e reguláveis sempre garantindo a
melhor solução em ergonomia para estações de trabalho.
Oferece ao mercado produtos inovadores, customizáveis, com
tecnologia de ponta e design para a fabricação de mobiliário
corporativo diferenciado e com alto valor agregado. Afiliada às
empresas alemãs OMT e Veyhl, do grupo NWI, conta com o
know-how das líderes mundiais em seu segmento.
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Bairro Desvio Rizzo | 95110-000
Caxias do Sul - RS - Brasil
Telefone: +55 54 3022.1500
E-mail: contato@omt-veyhl.com.br
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ERGO

E S T R U T U R A S R E G U L ÁV E I S
PA R A C A L L C E N T E R

ESTRUTURAS ERGONÔMICAS
As estruturas da linha ERGO da OMT-VEYHL Brasil focam o ajuste de altura da mesa ao biotipo do usuário, disponibilizando o ajuste individual de
até dois tampos para teclado e monitor em alturas diferentes. Trata-se de estruturas extremamente econômicas, que podem ser utilizadas tanto
autoportantes como suspensas entre biombos em um ambiente típico de telemarketing.
Configurações de mesa
Estrutura autoportante
com 1 tampo

Acionamento

Manivela

Estruturas para 2 tampos (teclado e monitor)
Estrutura para largura do tampo

Estrutura autoportante
com 2 tampos

Estruturas com regulagem de altura
que atendem às necessidades
de ambientes com variações ergonômicas
adaptando-se a qualquer usuário.

800 - 1.200 mm

Estrutura para profundidade de tampo

700 - 900 mm

Altura da estrutura para o teclado

615 - 810 mm

Altura da estrutura para o monitor

615 - 970 mm

Estruturas para 1 tampo
Estrutura para largura de tampo

Estrutura biombo com 1
tampo

Retangular

800 - 1.200 mm

Estrutura para profundidade de tampo

600 - 800 mm

Altura da estrutura

615 - 915 mm
Retangular, Estampada

Carga máxima

80 kg

Cores-padrão

Argila, Branco, Cinza e Preto

Consulte-nos para o desenvolvimento de soluções especiais.
Estrutura biombo com 2
tampos

ACIONAMENTO

manivela
Consulte disponibilidade de cores. Imagens meramente ilustrativas com produtos fora de proporção. Tampos não estão incluídos.

