
COMERCIAL ESTEVAM®  
MOBILIÁRIO CORPORATIVO 



A linha Elotoy  
promove a interação entre os alunos 
e o próprio móvel, incentivando a troca de 
experiências e a busca por novas descobertas, estimulando o desenvolvimento  
da capacidade cognitiva e auxiliando no desenvolvimento da capacidade motora. 
*Cadeiras com estrutura em aço. 
*Tampo em Resina ABS. 
*Peças plásticas em resina termoplástica. 
Produto CERTIFICADO conforme norma ABNT NBR NM300-1  

Elotoy 





Eloplax 

A linha Eloplax possui um tampo que 
permite uni-las e utilizá-las de ambos os 
lados, formando diferentes configurações 
e possibilidades de uso, incentivando a 
interação e estimulando a troca de 
conhecimentos. 
Oferece também opções de tamanho para 
atender à todas as faixas etárias. 
*Estruturas em aço. 
*Tampos em resina ABS. 
*Peças plástica em polipropileno e 
disponível em 6 cores. 
 
Conjuntos CERTIFICADOS de acordo com 
os requisitos e ensaios da norma ABNT 
NBR 14006, conforme estabelece 
Portaria n°105. 





A linha Retangular apresenta 
conjuntos de mobiliário escolar de 
diferentes tamanhos, pensados 
para suprir as necessidades dos 
alunos de todas as faixas etárias 
com configurações funcionais e 
confortáveis. 
*Estruturas em aço. 
*Tampos em resina ABS. 
*Demais peças plásticas em 
polipropileno em 6 cores 
disponíveis. 
Conjuntos CERTIFICADOS de 
acordo com os requisitos e 
ensaios da norma ABNT NBR 
14006, conforme estabelece 
Portaria n°105. 

Retangular 





A linha Universitária oferece 
produtos que tem como foco 
a funcionalidade, o uso 
racional dos espaços, e 
principalmente o conforto e o 
bem- estar dos alunos. 
*Estruturas em aço. 
*Tampos em resina ABS. 
*Demais peças plásticas em 
polipropileno em 6 cores 
disponíveis. 

Universitária 



Adulto 

Juvenil 





Juvenil 

Adulto 





Juvenil 

Adulto 





ISO 
Assento : L460XP400 
Encosto : L456xH303 

Assento e encosto em polipropileno;  
Estrutura em tubo oblongo com pintura 
epóxi pó e tratamento antiferruginoso; 
Prancheta fixa ou escamoteável com 
18mm de espessura;  
Porta livros. 
 
 

LUISA 
Assento : L470xP420 
Encosto : L460xH320 

ÍRIS 
Assento : L463XP420  
Encosto : L462xH300 



UNIVERSITÁRIA SECRETÁRIA 
Assento e encosto moldados em espuma 

anatômica injetada de alta densidade; 
Estrutura em aço ¾ ou  7/8, com pintura epóxi 

pó  e tratamento antiferruginoso ; 
Prancheta fixa com 18mm de espessura; 

Porta livros. 



EXECUTIVA 
Assento : L460xP430-E.50mm  
Encosto : L420xH360-E.40mm 
Prancheta : L240xP450-E18mm 
 

DIRETOR 
Assento : L490xP480 -E50mm 
Encosto : L460xH480- E50mm 
Prancheta : L240xP450-E.18mm 
 

QUARTZO 
Assento: L460xP400-E.35mm 
Encosto : L480xH340-E.30mm 
Prancheta : L240xP450-E18mm 
 



Universitária Diretor Premium 



Mesa 
Professor 



Mesas FDE 



Refeitórios 



MRA712-G 

MRA700/BRA800 

MRA703 

MRI8 



Armários em aço 



Estantes em aço 



Roupeiros em aço 

GRP-02 GRP-04 GRP-06 GRP-08 GRP-2/4 GRP-4/8 

GRP-6/12 GRP-16 GRP-20 GRP-32 GRP-04 INS 
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