
L I N H A  D E 
M E C A N I S M O S
S O FÁ S - C A M A S  E  A C E S S Ó R I O S  -  2 0 1 9





História da Leggett & Platt no mundo  ......................................... 04

Leggett & Platt no Brasil  .............................................................. 06

Mecanismos  ............................................................................ 08-09

Metal no chão  ..................................................................................... 10

Mecanismos com fixação lateral  ....................................................... 14

Sofás-camas  ........................................................................................ 18

Chase  ................................................................................................... 19

Por acionamento do corpo  ................................................................ 20

Acessórios  ............................................................................... 22-23

Catracas  ............................................................................................... 24

Bases  .................................................................................................... 28

Acessórios  ........................................................................................... 30

Molas  ................................................................................................... 31

Controles  ............................................................................................. 33

Índice

Linha de Mecanismos, Sofás-camas e Acessórios - 2019

3



H I S T Ó R I A  D A 

L E G G E T T  &  P L A T T  N O  M U N D O

A marca Leggett & Platt tem origem no sobrenome 
dos fundadores da empresa, J.P. Leggett e C.B. 
Platt, residentes em Carthage, cidade no sudoeste 
do estado de Missouri (EUA). Em 1883, eles 
formaram uma parceria para fabricar e comercializar 
molas de aço em espiral para colchões. Juntos, 
produziram o colchão de molas L&P, patenteado 

em 1885, que surgiu como o produto que oferecia 
a melhor opção disponível na época para uma boa 
noite de sono. Por meio da qualidade desse e de 
outros produtos desenvolvidos e da capacidade 
de atualização e expansão de suas tecnologias, a 
empresa prosperou e cresceu muito ao longo de 
seus mais de 135 anos.
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A primeira divisão, presente 
desde o início da corporação, 
tem três subdivisões:

Bedding

Uma vasta gama de molejos com 
tecnologia de molas individuais, 
de fio contínuo e ensacadas, além 
de outros produtos voltados para 
a fabricação de colchões.

Fabric and Carpet Cushion

Almofadas e outras tecnologias 
de conforto para carpetes e 
pisos.

Machinery

Divisão com empresas do grupo 
Leggett & Platt que fornece 
soluções em desenvolvimento 
e automação de maquinários, 
englobando desde itens 
específicos para indústria de 
colchões até produtos para 
controle de erosão.

A Leggett & Platt é uma das 
principais produtoras de fio de 
aço trefilado dos EUA. No país 
norte-americano as fábricas da 
empresa produzem praticamente 
todo o arame utilizado como 
insumo em suas fábricas, além 
de fornecê-lo a um grupo 
diversificado de clientes.

Ampla linha de componentes 
e sistemas projetados para 
fabricantes de móveis de 
escritório e residenciais.

Itens direcionados a diversos 
mercados, englobando desde a 
área automotiva até suprimentos 
em ligas metálicas para a 
indústria aeroespacial.

HOJE, A LEGGETT & PLATT CONTA COM MAIS DE 120 UNIDADES 

EM 18 PAÍSES, ATUANDO EM QUATRO GRANDES SEGMENTOS:

H I S T Ó R I A  D A 

L E G G E T T  &  P L A T T  N O  M U N D O

1. Produtos 
Residenciais

2. Produtos 
Industriais: fios
e hastes de aço

3. Produtos para 
Móveis

4. Produtos 
Especializados
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L E G G E T T  &  P L A T T
N O  B R A S I L

FUNDADA EM 1999, A LEGGETT & PLATT 

BRASIL ATUA EM DUAS DIVISÕES:

1. ‘‘BEDDING’’

(MOLEJOS PARA COLCHÕES)

Produtos para a fabricação 
de colchões com diferentes 
tecnologias: molas individuais, de 
fio contínuo e ensacadas.

2. “FURNITURE” (MECANISMOS 

RECLINÁVEIS E SEUS 

ACESSÓRIOS)

Molas e mecanismos para a 
fabricação de camas, poltronas e 
sofás reclináveis.
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L E G G E T T  &  P L A T T
N O  B R A S I L

PARA SUPRIR A DEMANDA DA AMÉRICA DO SUL, SÃO QUATRO 

AS UNIDADES DA LEGGETT & PLATT NO BRASIL:

TODA A ESTRUTURA DE MANUFATURA DA LEGGETT & PLATT 

NO BRASIL CONTA COM:

Equipamentos modernos e tecnologia europeia em suas unidades 
fabris, capazes de atender o mercado com produtos inovadores e de 
alta qualidade.

Logística bem distribuída, garantida através dos Centros de 
Distribuição em locais estratégicos, possibilitando atendimento rápido 
e eficiente.

UNIDADE DE CAMANDUCAIA/MG

Primeira unidade fabril no país. Atualmente possui 
uma área produtiva de 15.000 m² e concentra 
a grande parte da produção de molejos, além 
de áreas administrativas diretamente ligadas à 
produção e à qualidade dos produtos.

UNIDADE DE CAMBUÍ/MG

Segunda área produtiva, inaugurada em 2017. 
Possui  3.400 m² dedicados à divisão de Furniture, 
que abrange soluções para indústrias de móveis.

UNIDADE DE ITATIBA/SP

Situada num ponto estratégico tanto pela 
proximidade com Camanducaia quanto por estar 
localizada em uma das principais rodovias do 
país – a Dom Pedro I –, essa área abrange hoje o 
Centro de Distribuição, além de concentrar áreas 
estratégicas de administração e expansão do 
negócio.

UNIDADE DE SIMÕES FILHO/BA

Terceira unidade de produção e distribuição do 
país, com inauguração em setembro de 2018 para 
prover melhor atendimento aos clientes das regiões 
Norte e Nordeste do país. Com 2.800 m², é parte 
importante no processo de expansão dos negócios 
da Leggett & Platt.
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Seus clientes buscam por produtos desenvolvidos 

para atender aos mais exigentes critérios de 

conforto e descanso. 

Com nossos mecanismos você pode projetar 

móveis que encantarão seus clientes com 

inovação e qualidade.



MECANISMOS



Metal no chão
Os mecanismos da categoria “metal no chão” tocam o chão, tornando desnecessária a fabricação de pés de 
madeira ou aço. Todos os mecanismos pertencentes a esta categoria são intercambiáveis na mesma estrutura 
de madeira (se obedecidos os pontos universais de montagem determinados pela Leggett & Platt).

Mecanismos Long Life™: submetidos a testes de campo e certificados pelo laboratório de testes Leggett & 
Platt.

Glider WallHugger®

4181 (Manual) | 5181 (Motorizado)

Características e benefícios

- Desenvolvido e construído pela Omega™ 
Motion

- Maior apoio e suporte na posição máxima de 
reclinação

- Necessita maior espaço da parede

- Fácil de operar

- Patenteado

32° de inclinação no encosto

Manual e motorizado

Giratório e com balanço

Suporta 140 kg

Configurações

Poltronas

Posições

Reclinação 
máxima

Gira e 
balança

Posição 
de leitura

Fechado

M
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Tecnologia Zero Wall®

O que é a tecnologia Zero Wall®
Esta tecnologia, patenteada pela Leggett & Platt, 
permite que o móvel seja colocado próximo à 
parede (em uma distância de 7 a 10 cm), atingindo 
o máximo de reclino da sua poltrona sem precisar 
afastá-la da parede. Dessa forma, o espaço do 

Rocker WallHugger®

4151 (Manual)

Características e benefícios

- Desenvolvido e construído pela Omega™ Motion

- Dispositivos de encaixe do encosto que permitem 
fácil remoção para transporte e manuseio

- Maior apoio e suporte na posição máxima de 
reclinação

- Necessita maior espaço da parede

- Fácil de operar

- Patenteado

32° de inclinação no encosto

Manual

Com balanço

Suporta 158 kg

Configurações

Poltronas NamoradeiraSofás

Posições

Reclinação 
máxima

BalançaPosição 
de leitura

Fechado

ambiente é preservado, ao mesmo tempo em que 
o conforto é garantido. Todos os mecanismos tipo 
“metal no chão” abaixo indicados contam com esta 
tecnologia exclusiva da Leggett & Platt.

M
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Wallhugger®

Tru-Layflat™ WallHugger®

4104 (Manual) | 5104 (Motorizado)

4125 (Manual) | 5125 (Motorizado)

Características e benefícios

Características e benefícios

- Desenvolvido e construído pela Omega™ Motion

- Maior apoio e suporte na posição máxima de 
reclinação

- Fácil de operar

- Patenteado

- Mecanismo toca o chão, não é necessária a fabricação 
de pés

- Desenvolvido e construído pela Omega™ Motion

- Maior apoio e suporte na posição máxima de 
reclinação

- Fácil de operar

- Patenteado

- Mecanismo toca o chão, não é necessária a fabricação 
de pés

Configurações

Posições

32° de inclinação no encosto

Motorizado ou manual

Com tecnologia Zero Wall®

Suporta 158 kg

49° de inclinação no encosto

Motorizado ou manual

Reclino quase total (180°)

Suporta 158 kg

Tecnologia Zero Wall®

Poltronas NamoradeiraSofás Modulares Home Theater

Configurações

Poltronas NamoradeiraSofás Modulares

Reclinação 
máxima

Posição 
de leitura

Fechado

Posições

Posição 
de leitura

Fechado Reclinação 
máxima

M
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Lift 01 Motor WallHugger®

5411 (Motorizado)

Características e benefícios

- Motor de alta qualidade e baixa voltagem

- Dispositivo de encaixe do encosto que permite fácil 
remoção para transporte e manuseio

- Com várias opções de controle disponíveis

- Peseiras com molas de segurança

- Base e travessas em aço durável

- Fácil de operar

- Mecanismo toca o chão, não é necessária a fabricação de pés

Devolve o usuário ao chão

Ideal para pessoas debilitadas ou idosos

Suporta 113 kg

32° de inclinação no encosto

Motorizado

Tecnologia Zero Wall®

Configurações

Poltronas

Posições

Reclinação 
máxima

Posição 
de leitura

Fechado

M
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Mecanismos com fixação lateral

ErgoCliner
3180 (Manual)

Características e benefícios

- Instalação simples que proporciona ganho 
produtivo

- Buchas e arruelas em pontos estratégicos que 
trazem durabilidade e suavidade

- Simples ativação, que utiliza apenas a ponta dos 
dedos

- Largura padronizada (79 cm)

- Mecanismo com fixação em base de madeira

Sem inclinação de encosto

Reclino da peseira

Mecanismo de simples fixação

Suporta 140 kg

Manual

Configurações

Poltronas NamoradeiraSofás Modulares Home Theater

Posições

Reclinação 
máxima

Fechada

Os mecanismos desta categoria são fixados através das laterais, sendo necessária a fabricação de pés. São 
ideais para móveis modernos e inovadores que prezam o design.

Fi
xa

çã
o
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EasyCliner®

3380 (Manual) | 3380 (Motorizado)

32° de inclinação no encosto

Operação suave

Pés altos ou baixos

Suporta 136 kg

Motorizado ou manual

Características e benefícios

- Incorpora quatro funções em uma

- Pés altos, pés baixos, peseira convencional e 
peseira estendida

- Simples ativação, que utiliza apenas a ponta 
dos dedos

- Mais espaço na posição de reclinação máxima

- Mecanismo com fixação em base de madeira

SuperCliner
369 (Manual) | 396 (Motorizado)

Características e benefícios

- Estrutura balanceada com infinitas posições entre a 
postura de leitura e a reclinação máxima

- Simples ativação, que utiliza apenas a ponta dos 
dedos

- Buchas e arruelas em pontos estratégicos que 
trazem durabilidade e suavidade

- Larguras de 615 e 790 mm

- Mecanismo com fixação em base de madeira

28° de inclinação no encosto

Mecanismo robusto

Ideal para sofás ou home theaters

Suporta 113 kg

Motorizado ou manual

Configurações

Poltronas NamoradeiraSofás Modulares Home Theater

Posições

Reclinação 
máxima

Posição 
de leitura

Fechado

Configurações

Poltronas NamoradeiraSofás Modulares Home Theater

Posições

Reclinação 
máxima

Posição 
de leitura

Fechado

Fi
xa

çã
o
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InNova™

3442 (Motorizado)

Características e benefícios

- Acomoda pés de 2” a 6” (50,8 mm a 152,4 mm)

- Peseira extra para aplicação de pés altos, o que 
permite excelente conforto ao usuário

- Melhor layout na posição totalmente aberta, em 
relação a outros mecanismos

- Elegante mecanismo low-profile, com projeto mo-
derno que o torna pouco visível pelo usuário

- Sistema de catraca com acionamento independen-
te disponível

- Fácil de operar

- Mecanismo com fixação em base de madeira

32° de inclinação no encosto

Pouca aparência de ferragem

Ideal para modelos modernos

Suporta 158 kg

Pés altos

Motorizado

Configurações

InSpira™
3471 (Motorizado)

Características e benefícios

- Tecnologia Wall-Hugger®: o encosto reclina-se 
totalmente, próximo à parede

- Compatível com o sistema Contempo™ de catracas

- Acomoda pés de 2” a 6” (50,8 mm a 152,4 mm)

- Elegante mecanismo low-profile

- Larguras variáveis de assento

- Fácil de operar

- Mecanismo com fixação em base de madeira

Chase motorizada

Perfeita para modelos modernos

Ideal em conjunto com os mecanismos
InNova™ e EasyCliner®

Suporta 158 kg

Poltronas NamoradeiraSofás

Sofás

Modulares Home Theater

Configurações

Posições

Reclinação 
máxima

Posição 
de leitura

Fechado

Reclinação máximaPosição de leitura

Posições

Fechado

Namoradeira

Fi
xa

çã
o
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Chelan
Motorizado

Características e benefícios

- Mesma largura entre assento e peseira

- Com tecnologia Zero Wall®

Desenvolvido por Kintec Solution

Mecanismo não aparente

Ideal para modelos modernos

Maior extensão de peseira: 110 cm (43”)

Outdoor
8541 (Manual)

Mecanismo para área externa

Tratamento térmico contra corrosão

Fácil acionamento manual

Produto exclusivo Leggett & Platt

Configurações

Poltronas NamoradeiraSofás

Posições

Reclinação 
máxima

Posição 
de leitura

Fechado

NOVO

Fi
xa
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Sofás-camas

Sofá-cama Residencial

Sofá-cama Smart

2500 (Manual)

Características e benefícios

Anti-inclinação
Componente de segurança que mantém os pés 
do mecanismo em contato com o solo na posição 
aberta.

Encosto de cabeça com travamento
Proporciona conforto enquanto o ocupante 
descansa ou assiste TV. 

Tubos e cabos para suporte do corpo
Sustentam perfeitamente o corpo e eliminam 
qualquer empenamento ou conformação.

Arames de suporte (opcionais)
Proporcionam suporte ao dormir, além de maior 
durabilidade. Dão firmeza a sofás com assento fixo.

Pro-Deck™
Conta com duas camadas de tecido balístico para 
dar maior durabilidade e apelo visual.

Articulação inferior de baixo perfil
Mantém todas as partes do mecanismo abaixo da 
linha do colchão, eliminando riscos de ferimentos. 
Com isso, também proporciona o acionamento mais 
suave do mercado.

Características e benefícios

- Desenvolvido para funcionar como estofado multi-
funcional, oferece também estilo e conveniência

- Fácil de operar, configura-se rapidamente por meio 
do movimento de correr e puxar a parte inferior

- Dobradiça que gera facilidade na instalação

- Aço de alta qualidade que oferece construção uni-
ficada e rígida para desempenho em longo prazo

- Regulagem do assento em quatro pontos

- Tubo opcional para sincronização das laterais

Solução fácil e conveniente para convidados.

Com acionamento simples, esse elegante e moderno 
sofá-cama se transforma numa superfície perfeita para 
dormir.

Configurações

Configurações

Sofás Namoradeira Modulares

Sofás

So
fá

s-
C

am
as
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Chase
Este mecanismo retrátil oferece notável suavidade e liberdade no movimento enquanto sentado e durante a 
operação.

Chase Retrátil Motorizada

Características e benefícios

- Ideal para complementar qualquer configuração 
de assento

- Assento que move horizontalmente, enquanto o 
encosto reclina

- Função motorizada que assegura um acionamento 
suave e conveniente

- Controle de acionamento de fácil manuseio

- Diversas possibilidades de estilo

- Suave e silencioso

Transforme seu assento em uma chase com o 
simples pressionar de um botão.

O controle de fácil manuseio permite que o 
mecanismo se recline na posição ideal para 
relaxamento e conforto.

Configurações

Poltronas NamoradeiraSofás Modulares

C
ha

se
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Mecanismo por acionamento
do corpo

Two-Way High Leg
8362 (Manual)

Características e benefícios

- Disponível em uma ampla variedade de larguras

- Trilho de fixação que favorece a concepção de 
poltronas com design diferenciado

- Suportes na retaguarda que dão estabilidade ao 
encosto na posição fechada

- Excelente suporte para pernas

- Fácil de operar

O mecanismo Two-Way 8362 é o principal 
componente quando se trata de poltronas com 
pés altos. Seu acionamento suave entra em cena 
quando o peso do ocupante é aplicado. Para fechar, 
basta pressionar levemente a peseira. Além disso, a 
peseira auxiliar dá maior extensão quando totalmente 
reclinada.

Configurações

Poltronas

Posições

Aberto

A
ci

o
na

m
en

to
d

o
 C

o
rp

o
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Dura Recline Two-Way
8541 (Manual)

Características e benefícios

- Arrebites e buchas especiais utilizadas em pontos 
estratégicos para dar durabilidade

- Mecanismo de duas posições com encosto fixado 
ao assento, dando conforto nas posições de leitura 
e reclinação máxima

- Maior apoio e suporte na posição máxima de 
reclinação

- Fácil de operar

Proporciona o melhor custo/benefício!

O mecanismo Dura Recline possui a articulação 
pré-furada para instalação da peseira intermediária, 
atendendo aos requisitos de segurança internacional.

Configurações

Poltronas NamoradeiraSofás

Posições

Aberto

A
ci

o
na

m
en

to
d

o
 C

o
rp

o
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Peças específicas que adicionam novas 

funcionalidades aos produtos da sua marca, 

proporcionando mais conforto, praticidade e 

tecnologia. São catracas, bases, molas e controles 

com tecnologia exclusiva e padrão mundial de 

qualidade.



ACESSÓRIOS



Catracas

W01 e 02

W03

Com ele o estofado tem mais funcionalidade, arti-
culando os braços ou o encosto de cabeça, dando 
conforto enquanto o usuário assiste à TV ou lê.

Especificações

Especificações

- Catraca W01 e W02 – 15 graus por estágio (90°)

- Tratamento galvanizado

- Catraca W02 - Retorno por mola

- Com extensão – 15 graus por estágio (90°)

- Tratamento galvanizado

- Retorno por mola

- Elimina as sobras do tecido ao alcançar o último 
estágio

Catraca para encosto de cabeça com 
dispositivo antirrugas

A mola de retorno proporciona mais comodidade ao 
usuário. Quando a catraca atinge seu último estágio, o 
recurso da mola é ativado e traz o encosto de cabeça 
para sua posição original. Além disso, esta catraca 
conta com dispositivo antirrugas, ou seja, elimina a 
sobra do tecido ao alcançar o último estágio.

Para encosto de cabeça ou braços

C
at

ra
ca

s
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Catraca com Haste Fixa

Especificações

- 15 graus por estágio (90°)

- Tratamento galvanizado

- Acabamento cromado

Para encosto de cabeça

Essa versátil catraca tem a capacidade de abrir 
totalmente até 90°, aumentando o conforto e a altura 
do encosto enquanto preserva o apelo elegante da 
peça.

Catraca com Haste Chata
Para encosto de cabeça

Especificações

- 15 graus por estágio (90°)

- Tratamento galvanizado

Catraca para Encosto Reforçada
Desenvolvida para aplicações pesadas (encosto de poltro-
nas, sofás e sofás-camas).

Especificações

- 2 estágios de reclinação, sendo o terceiro 
para destravamento

- Inicia em 180° e termina em 76°

- Tratamento pintura epóxi

Códigos:

- Lado esquerdo: 2900806

- Lado direito: 2900807

Configurações

NamoradeiraSofás Modulares

C
at

ra
ca

s
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Catraca Kintec

Catraca HR

Especificações

- 6 estágios de reclinação predefinidos

- Várias regulagens de altura

- Fácil instalação

- Tratamento cromado

Para encosto de braço e cabeça

Especificações

- Modelos exclusivos com sistema de engrena-
gem (sem click e silenciosa)

- Com tratamento de superfície para evitar 
corrosão

- Múltiplas aplicações

Configurações

Configurações

Poltronas

Poltronas

Namoradeira

Namoradeira

Sofás

Sofás

Modulares

Modulares

C
at

ra
ca

s
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Articulação para baú
Ideal para auxiliar a organização da casa. A articulação 
para baú é o produto ideal para desenvolver soluções 
para acomodar cobertores, travesseiros, entre outros.

Especificações

- Fácil de abrir e fechar

- Operação suave que demonstra qualidade

- Permite inúmeras opções de aplicações

Catraca Motorizada Contempo

Especificações

- Operado de maneira independente do meca-
nismo, ou seja, ambos podem ser acionados em 
posições diferentes

- Em mecanismos motorizados é necessário utilizar 
um controle com 4 botões de acionamento

- Aplicável em todos os mecanismos reclináveis 
Leggett & Platt

- Oferece um suporte estendido no descanso de 
cabeça, proporcionando maior conforto

- Com características ideais para home theater

O acessório ideal para seu estofado, seja ele 
estacionário ou reclinável.

Com simples acionamento, permite ao usuário 
escolher a melhor posição do encosto de cabeça no 
estofado, proporcionando um excelente conforto.

Configurações

Poltronas NamoradeiraSofás Modulares Home Theater
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Bases

Pedestal 
Metal polido

Códigos:

- 120 mm - 2900555

- 165 mm - 2900598

Especificações

Base Plana
Especificações

- 600 mm (23,6”)

Código:

- 2900553

Especificações

Base Oval

- 600 mm (23,6”)

Código:

- 2900552

- 406 mm (16”)

Código:

- 2900564

Especificações

Chassi Giratório

B
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Rocker Swivel
Especificações

- Gira e balança

- Não reclina

- Pivô patenteado:

   - Alta durabilidade

   - Sensação de estabilidade

- Arruelas plásticas especiais:

    - Alta durabilidade

    - Movimento silencioso e suave

- Molas:

    - Qualidade premium

    - Com ajuste na unidade traseira

    - Novo retentor que elimina ruído

- Pés:

    - Com protetores para evitar danos ao piso

    - De alta resistência

- Base:

   - Giratória com 5 pés

   - 635 mm de diâmetro

Código:

4815

Base 1010
Especificações

- Seis regulagens de altura, disponíveis nas laterais 
do mecanismo

- Tubos com maior diâmetro que dão mais estabili-
dade entre os lados e controle de torque

- Largura padrão

- Aplicável em poltronas e pufes

- Fácil montagem e instalação

- Balança

- Não reclina
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Coffee Table

Desenvolvida especialmente para incorporar 
uma mesa intermediária no sofá.

Acessórios para Estofados

- Suporte, trava e conexão

Especificações

Código:

- 2900581 - Porta-copos

Acessórios

Dobradiça para Pufe

Mola com retorno que permite manter a tampa 
aberta.

Especificações

Código:

- 2900566

- 2900567
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Molas

Molas Sinuosas para Estofados

- Disponível em várias bitolas (08, 09, 10, 11 e 12)

- Em rolo

- Cortadas: arqueadas, semiarqueadas ou retas

Especificações

Almofadas Bonnell

A escolha confiável para quem busca conforto e 
suporte.

Compostas por molas Bonnell de alta qualidade, 
produzidas com arame especialmente desenvolvido, 
com bitola de 2,2 mm, proporcionando uma superfície 
duradoura com maciez e conforto. Este material passa 
pelos mais rígidos controles de qualidade.

Características e benefícios

- Molas recebem duplo alívio de tensão para forne-
cer melhor suporte

- Maior volume de arame e menor espaço entre as 
molas

- Fornecida em diferentes configurações, permitindo 
personalização do produto

- Altura: 10 cm
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Almofadas ComfortCore®

Com molas ensacadas, as características construtivas 
deste material proporcionam independência de 
movimentos e, ao mesmo tempo, um excelente 
suporte elástico.

Utilizamos arames de bitola 2 mm, com diferentes 
alturas de mola. Os suportes elásticos são fabricados 
com arame de maior resistência e as molas são 
revenidas, garantindo alto nível de qualidade e 
durabilidade à estrutura, além de maior sustentação.

Características e benefícios

- Molas ensacadas individualmente, sem entrelaça-
mento

- Boa sustentação, sem perder o conforto

- Molas Marshall com maior estabilidade

- Alturas: 8 e 10 cm

- Todas as dimensões são consideradas após todos 
os processos de alívio de tensões e compressão
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Controles
Duas Teclas

Button-line (embutido)

- NA

Aço escovado (embutido)

Especificações

- Com LED

- Disponível na cor cinza

- Com LED

- Disponível na cor preta

(com fio)

(com fio)

Especificações

Especificações

NOVO

NOVO
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Duas Teclas

- Com LED

- Disponível na cor preta

- USB

(embutido)

Especificações

NOVO

- Com LED

- Disponível em aço escovado

(embutido)

Especificações

- Disponível em aço escovado

(embutido)

Especificações

NOVO

NOVO

- Disponível na cor preta

(embutido)

Especificações

NOVO

Quatro Teclas 
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Touch Duas ou Quatro Teclas

Padrão (embutido)

Quatro Teclas

- Disponível em aço escovado

(embutido)

Especificações

NOVO
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UNIDADE ITATIBA

Rod. Dom Pedro I, Km 93.6 | B. Sítio da Moenda

Condomínio Industrial Zimba – Galpões 11, 12 e 13

Itatiba – SP | CEP: 13.252-800

Fone: +55 (11) 4894-6006

MATRIZ

Av. Genésio Vargas, 1425 | Cubatão

Camanducaia – MG | CEP: 37.650-000

Fone: +55 (35) 3433-8600 | Fax: +55 (35) 3433-8636

UNIDADE CAMBUÍ

Rua São Caetano, 845 | Santa Cruz

Cambuí – MG | CEP: 37.600-000

UNIDADE BAHIA

BR 324 - Via de Acesso II, 1796 | Cia Sul

Condomínio Big Loc - Galpão 3B

Simões Filho – BA | CEP: 43.700-000


