
A linha WORK foi criada pela equipe da NEOFFICE para ser 
uma família de mesas de apoio complementares aos 
estofamentos modulares, permitindo a realização de diversas 
modalidades de trabalho em áreas colaborativas confortáveis.

Com as mesas WORK, os estofamentos modulares podem se 
tornar verdadeiros postos de trabalho remotos, ou seja, podem 
ser de grande benefício especialmente para os funcionários em 
constante trânsito que necessitam interagir em micro-reuniões 
a todo momento, podendo dispensar suas mesas individuais 

WORK

CONCEITO

para realizar suas atividades em ambientes mais amigáveis e 
coletivos, sem ônus para o conforto de todos. A mesma situação 
também serve às pessoas que migram para ambientes mais 
silenciosos dentro do escritório.

Além das aplicações dentro do escritório integradas aos 
estofamentos modulares, as mesas WORK também podem ser 
utilizadas de forma individual em restaurantes/refeitórios, 
praças de alimentação de shopping centers, bares e cafés ou em 
áreas coletivas como bibliotecas e saguões de estudo.

SUPPORT

SINGLE
CIRC
Ø 600/700 mm
Ø 1000 mm

QUAD
600/700 mm
800 

RULER
MEET
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MEET - a utilização das mesas WORK
com sofás modulares permite a criação
de estações de trabalho e reuniões coletivas
adaptáveis a inúmeras atividades



TIPOS DE TAMPOS

CONVENCIONAL
Os tampos CONVENCIONAIS são opções de ótimo custo-
benefício com diversas opções de acabamentos.

Característica: tampo produzido em painel MDP MELAMÍNICO 
BP (Baixa Pressão)  com espessuras de 18 mm (mesas menores) 
e 25 mm (mesas maiores) e borda reta (fita de borda PVC de 2 
mm de espessura). Acabamentos ver página 05.

TIMBER
O toque da madeira natural e sua elegância são priorizados 
nesta configuração dos produtos WORK.

Característica: tampo produzido em painel de MADEIRA 
MACIÇA com união tipo «finger joint» e borda chanfrada 
usinada. Acabamentos ver página 05.

TIMBER
Tampo em
MADEIRA
MACIÇA
com borda
chanfrada 

CONVENCIONAL
Tampo em

MDP laminado
melamínico BP

18 mm com
 borda reta
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MESAS INDIVIDUAIS - com o apoio
de mesas individuais, as pessoas poderão trabalhar
nos sofás modulares confortavelmente, realizando
atividades que exigem interação com outras pessoas
ou apenas necessitam executar tarefas em locais
mais confortáveis e tranquilos.
Com os sofás modulares e as mesas WORK,
a pessoa poderá deixar ocasionalmente a sua
estação de trabalho e esta variação de ambientes
e suportes ajuda a manter uma saudável
rotina de trabalho.



APLICAÇÃO
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ELETRIFICAÇÃO

TOMADAS 3 PINOS TOMADA SUÍTE USB (4 slots)

SUÍTE USB
Pode ser espeficada
para MESAS LOUNGE,
CAFÉ, CENTRO
e REUNIÃO

SUÍTE USB
Pode ser espeficada
para MESAS LOUNGE,
CAFÉ, CENTRO
e REUNIÃO

mesa de centro QUAD

Combinação de mesas para
dar suporte ao trabalho executado
longe de estações de trabalho.



DIMENSÕES

MESAS INDIVIDUAIS
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700

550

400
540

390

700

SUPPORT SINGLE

MESAS LOUNGE  /  MESAS CAFÉ (em verde)  /  MESAS DE CENTRO (em vermelho)

altura

720 / 400

600 / 700

altura

720 / 550

1000

altura

720 / 400

600 / 700

altura

720 / 550

800

CIRC 1000 A720
CIRC 1000 A550

CIRC 600 A720
CIRC 600 A400
CIRC 700 A720
CIRC 700 A400

QUAD 600 A720
QUAD 600 A400
QUAD 700 A720
QUAD 700 A400

QUAD 800 A720
QUAD 800 A550

RULERMEET 1540

MESAS REUNIÃO

altura

720
altura

720

800

1300

440

1540 / 2000



PRETO FOSCO

ZINCADO INDUSTRIAL

GRAFITE FOSCO PRATA FOSCO BRANCO FOSCO

PERNAS METÁLICAS (tubo em aço Ø=1", parede espessura = 1,5 mm. Flange espessura=2,65 mm)

SO
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NS
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ACABAMENTOS
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BOREAL

CLARO NATURAL

BRANCO

CAPPUCCINO

TINGIMENTO EUCALIPTO

CINZA

SIENA

TINGIMENTO IMBUIA

PRETO

TREVISO

TINGIMENTO COLORIDO
ESPECIAL

PAINEL MDP BP (painéis em laminado melamínico de Baixa Pressão - BP. Espessura = 18 e 25 mm)

TAMPOS TIMBER (Painel Finger Joint madeira maciça natural pinus taeda/elliotis.
Acabamento em selador. Espessura = 29 mm). Bordas chanfradas em 45º

ACABAMENTOS - PAINÉIS MADEIREIROS

ACABAMENTOS
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