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Quando o tema é ergonomia em móveis para escritório fala-se 

em projetar produtos que entendam o ser humano em todas 

as suas particularidades, com o intuito de atender as necessidades

 individuais de cada um de seus usuários. 

 

Para traduzir esta particularidade, pensa-se em produtos que 

contribuam para o conforto através de uma variedade de características, 

considerando todos os ajustes possíveis. Estes ajustes traduzem 

de forma mais clara a preocupação com o bem estar do usuário,

 pois não somos iguais, temos tamanhos e necessidades diferentes.

Mesas com 
ajuste elétrico
de altura.
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PROJETOS
ESPECIAIS

ACIONAMENTOS

STANDARD

A Baher oferece o BAHER SERVIÇOS  - serviço de 

customização e desenvolvimento de produtos com 

especificações especiais.  O serviço disponibiliza a 

experiência acumulada da Baher para desenvolver 

soluções diferenciadas para projetos.  A possibilidade de 

desenvolvimento de um produto especial é uma solução 

que a Baher disponibiliza aos clientes, para um maior 

alcance do uso de ergonomia, dentro das mais variadas 

situações e biótiopos dos usuários como: escritório, casa, 

indústria, cozinha industrial,  pet shop, entre outros.

O acionamento elétrico standard de mono comando

é responsável pelo “sobe e desce” da mesa, posicionado 

na extremidade frontal do tampo e permitindo fácil alcance 

para ajuste ergonômico da altura da área de trabalho.

PLUS
O acionamento elétrico plus é responsável pelo “sobe e 

desce” da mesa e ainda possibilita a gravação de até 03 

posições ideais, pré-programadas pelo usuário. É possível 

elevar a mesa até em uma altura confortável e pressionar 

por 03 segundos alguma das teclas 01, 02 ou 03 para 

gravar a posição. Toda vez que uma destas teclas forem 

pressionadas, a mesa irá se ajustar automaticamente.
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PLUS
Os suportes articulados para monitores LCD são a 

solução definitiva para problemas de posicionamento 

incorreto dos monitores, que geram fadigas 

musculares, cansaços e reflexos indesejáveis.

O conceito de monitor com peso zero permite ao 

usuário ajustar a posição do monitor em qualquer 

ponto apenas movimentando até o local ideal, sem 

necessidade de ferramentas ou de destravar qualquer 

parte do suporte. Em função da grande gama de 

modelos, é possível atender aos mais diversos 

tamanhos de monitores.

O ajuste elétrico de altura no posto de trabalho, além de possibilitar a alternância entre trabalhar em pé e sentado, permite 
um melhor conforto ao usuário. Este conceito reduz a fadiga muscular, melhora a circulação sanguínea, além de prevenir 
doenças osteomusculares, como LER e DORT. Estudos apontam que a alternância de postura no trabalho, está diretamente 
ligada a uma melhora no rendimento do usuário e consequentemente no aumento de sua produtividade.
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