


Espaço que inspira identidade.
SETTE



Design clean e moderno para 
combinar com seu jeito.



Solução em conectividade com dois 
modelos: Plugplay ou Caixa de tomadas



Caixa de tomadas mais ampla e com 
acesso aos plugues pelas laterais da caixa



Esse produto foi 
criado para atender 
uma demanda 
de mercado por 
pranchões mais 
econômicos, porém 
com toque de 
Design.

O nome vem do formato dos pés metálicos da mesa 
inicial, que sugerem o formato do número 7.

Como o nome dos nossos produtos vêm de origem 
italiana:

SETE = SETTE

Outro diferencial desta linha é a possibilidade do uso 
da cor amarela da estrutura.

DIFERENCIAIS

• Calha estrutural em MDP e acesso à fiação por 
tampa metálica.

• Os pés metálicos das mesas iniciais e conexões são 
rebatidos, não tendo necessidade de criação de pé 
direito ou esquerdo.

• As peças são unidas por parafuso direto no MDP, 
não utilizando bucha plástica.



INFO. TÉCNICAS



ESTRUTURAS

• Tampos 25mm

• Pés laterais e centrais em tubo metálico 30x50, 
espessura do tubo 0,9mm

• Peças metálicas em pintura epóxi

• Calha estrutural em BP espessura 25mm

• Tampa de acesso à fiação inferior em chapa metálica 
0,9mm com sistema de encaixe simplificado

• Duto de subida metálico espessura chapa 0,9mm, 
pintura epóxi

• Opção de conectividade com plugplay ou caixa de 
tomada

• Caixa de tomadas é diferente das outras linhas 
pois é mais larga e o acesso aos plugues se dá pela 
lateral da caixa

• Divisor frontal sempre 50mm menor que a mesa 
devido às travessas da estrutura

MEDIDAS

• Profundidade: 1200, 1400, 1600mm

• Larguras: 800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800

DETALHAMENTO 
TÉCNICO

ACESSÓRIOS

• Painel Divisor Frontal

• Painel Divisor Lateral

• Porta CPU

• Duto de Subida

• Saia



PLATAFORMA  DUPLA:

01 INICIAL + 1 CONEXÃO



PLATAFORMA  DUPLA:

PÉS METÁLICOS

PÉ DA MESA INICIAL

PÉ DA MESA 
CONEXÃO

DUTO DE SUBIDA 
METÁLICO

Os pés são espelhados, 
não precisando de direito 
ou esquerdo.



PLATAFORMA  DUPLA:

CONECTIVIDADE

CAIXA DE TOMADAS MAIS 
LARGA COM CONECTIVIDADE  

PELAS LATERAIS

PLUGPLAY



DETALHE DA

PARTE INFERIOR DA PLATAFORMA

CALHA ESTRUTURAL 
MDP 25MM

TAMPA DA CALHA 
METÁLICA PARA 

ACESSO À FIAÇÃO 
RÁPIDA



www.novara.ind.br


