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CONSERVAÇÃO  
E LIMPEZA
Para conservação e 
limpeza do mobiliário  
sugere-se adotar as 
seguintes rotinas e 
procedimentos:
• Utilizar um pano 

levemente umedecido 
em água e sabão ou 
água e detergente 
neutro;

• Empilhar as mesas e 
cadeiras para limpeza 
do piso;

• Reposicionar o 
mobiliário à posição 
original.

EMPILHAMENTO
As cadeiras 
podem ser 
empilhadas 
em até 3 
unidades.

ACOPLAMENTO
As mesas 
podem ser 
usadas em 
conjunto, 
de modo 
a formar 

superfícies contínuas para 
atividades em grupo.

IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE / FORNECEDOR
Todos os itens são fornecidos com etiqueta de identificação auto adesiva colada na  parte inferior do tampo e do assento, contendo:
• Nome do fornecedor
• Nome do fabricante 
• Logomarca do fabricante
• Endereço / telefone do fornecedor
• Data de fabricação 
• Nº do contrato
• Garantia
• Código FDE do móvel

GARANTIA 
Os itens possuem garantia de 2 anos 
contra defeitos de fabricação. No 
recebimento, caso apresentem algum dos 
problemas discriminados, acione o gestor 
do seu contrato:
• ausência do selo INMETRO;
• ausência ou má fixação de ponteiras ou 

sapatas nas mesas e cadeiras;
• bordas e revestimentos soltos, 

amassados ou lascados;
• tampos; assentos; encostos ou porta-

livros soltos;
• pintura apresentando falhas, partes 

descascadas ou pontos de oxidação;
• estruturas metálicas deformadas.
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ATENÇÃO!
1. Nunca utilizar produtos 

abrasivos, como sapóleos, 
esponjas de limpeza “Scoth 
Brite” ou palha de aço tipo 
“Bombril”.

2. Nunca lavar o mobiliário.
3. Para eliminação de manchas, 

aplicar técnicas e produtos 
adequados para cada tipo de 
material.

4. Em caso de manchas 
provocadas por tinta de 
caneta esferográfica ou tinta 
de pincel atômico, à base 
de solvente, efetuar limpeza 
com algodão ou papel 
absorvente umedecido com 
álcool isopropílico.

Tamanho 1

LARANJA

0.93 a 1.16m

Altura do aluno

Tamanho 1

LARANJA

0.93 a 1.16m

Altura do aluno

etiqueta de

identificação

do fabricante / fornecedor

etiqueta de

identificação

do fabricante / fornecedor

Vista posterior da cadeira Vista lateral direita da mesa

Espaldar

Coluna

lateral

IDENTIFICAÇÃO DO
PADRÃO DIMENSIONAL
Os conjuntos devem receber
 identificação do padrão
 dimensional impressa por
 tampografia que relaciona
os tamanhos dos móveis
às estaturas dos usuários.

Conjunto para aluno - tamanho 3** 
Indicado para usuários com  
estatura de 1,19m a 1,42m

CJA-03Conjunto individual - tamanho 1 
Indicado para usuários com  
estatura de 0,93m a 1,16m

CJA-01

SELO INMETRO
Selo de identificação da 
conformidade compulsório 
para todos os conjuntos.

Aplicação
Cadeira: sob o assento.
Mesa: sob o tampo (CJA-01) 
e sob o porta-livros (CJA-03).

Observação: Também aplicável aos conjuntos com tampo em ABS (CJA-01B / CJA-03B).


