Há mais de 40 anos fazendo história.

SUMÁRIO

Atentos à evolução tecnológica e nas necessidades dos clientes, investimos
na disponibilização de produtos que viabilizam durabilidade, conforto e
higiene, não somente para o paciente, mas também para o corpo clínico
que utiliza nossa marca, garantindo a funcionalidade do sistema hospitalar.
Permanecendo, assim, como referência no mercado em que atuamos por
todo território nacional.
Por manter nosso compromisso, ofertando móveis confiáveis e seguros,
buscamos o aperfeiçoamento contínuo de nossos produtos e serviços,
visando atender e superar os requisitos de nossos clientes.
Através de qualidade e, por meio de um sistema de distribuição eficaz, nos
consolidamos como a marca mais lembrada pelo paranaense na categoria
móveis hospitalares. Pioneiros na região de Londrina, somos conhecidos
por manter um padrão técnico na confecção de nossos produtos, que
resulta em móveis de alto padrão e atende minuciosamente as exigências
do mercado.
Conheça agora os produtos Levita Móveis Hospitalares.

CAMA ELÉTRICA
•

Os produtos deste catálogo, caso necessário, podem sofrer alterações em suas
dimensões. As opções de variações bem como outros opcionais estão contidas no
campo “Opcionais” deste catálogo, disponíveis no site da ANVISA e/ou solicitar para
nossa empresa.

CAMA MANUAL

•

Você pode direcionar a câmera do seu celular para o QRCODE que está logo abaixo
nesta página e ir direto para nosso site.

COLCHÃO

•

Vendas pelo cartão BNDES.

•

Possuímos autorização de funcionamento junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, assim como nossos produtos.
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SEMI-FOWLER

CAMA FOWLER ELÉTRICA
Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular, leito em chapa de aço
perfurada e dobrada, com movimentos fowler, semi-fowler, trendelemburg,
proclive, flexão de pernas, dorso, vascular, sentado e regulagem de altura do
leito através de motores elétricos acionados por controle remoto a fio, rodas
giratórias sendo duas com freios dispostos na diagonal, para choque de proteção
nos quatro cantos da cama, pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento
antiferruginoso.

PROCLIVE

FLEXÃO DE PERNAS

VASCULAR

REGULAGEM
DE ALTURA

Cód. LV 198 PE

Dimensões: C 2,10m x L 0,90m x A 0,65m-leito / 1,00m-cabeceira.
Capacidade de peso: até 250Kg.

Freio Central

levitamoveis.com.br
MODELOS:
• LV 198 ST: Cabeceira e peseira removíveis
confeccionadas em tubo redondo de aço
com travessas em tubo redondo de aço.

Leito Radiotransparente

• LV 198 SL: Cabeceira e peseira removíveis
em tubo quadrado de aço com travessas
em tubo redondo de aço e acabamento em
cinta de chapa de aço inox.
• LV 198 LX: Cabeceira e peseira
removíveis em tubo quadrado de aço
revestida em fórmica com acabamento em
cinta de chapa de aço inox.
• LV 198 PE: Cabeceira e peseira
removíveis em polietileno injetado.
• LV 198 PU: Cabeceira e peseira
removíveis em poliuretano injetado.

Controle a fio

CPR
Reanimação
Cardiopulmonar

Opção Cabeceira
em Aço
Cód. LV 198 ST

5
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OPCIONAIS:
• Estrutura toda em inox.
• Leito radiotransparente.
• Extensor de leito.
• Leito em material termoplástico.
• Movimento de C.P.R. (Ressuscitação Cardiopulmonar).
• Membranas nas grades e supervisor.
• 01 a 06 motores.
• Indicador de ângulo.
• Carenagem termoplástica.
• Suporte de soro.
• Suporte para cilindro de oxigênio.
• Colchão.
• Rodízios de 3” a 10”.
• Freio central e direcional.
• Bateria Auxiliar.
• Luz noturna.
• 5º roda.
• Grades em aço inox, epóxi, polietileno, poliuretano ou
polipropileno.
• Grades com sistema semi-giro ou pistão pneumático.

Indicador
de ângulo

Membranas

Pistão
Pneumático

7
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CAMA FOWLER TRÊS MANIVELAS
Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular, leito em chapa de aço
perfurada e dobrada, com movimentos fowler, semi-fowler, proclive, flexão de
pernas, dorso, vascular, sentado e regulagem de altura do leito (ou trendelemburg)
acionados através de três manivelas escamoteáveis em aço inox, rodas giratórias
sendo duas com freios dispostos na diagonal, pintura eletrostática pó (epóxi) após
tratamento antiferruginoso.

SEMI-FOWLER

PROCLIVE

FLEXÃO DE PERNAS

VASCULAR

REGULAGEM
DE ALTURA

Cód. LV 100 PP

OPCIONAIS:
• Suporte de soro.

MODELOS:
• LV 127: Cabeceira e peseira confeccionadas em tubo redondo de
aço com travessas em tubo redondo de aço.
• LV 129: Cabeceira e peseira em tubo quadrado de aço com
travessas em tubo redondo de aço e acabamento em cinta de
chapa de aço inox.
• LV 133: Cabeceira e peseira em tubo quadrado de aço revestida
em fórmica com acabamento em cinta de chapa de aço inox.
• LV 100 PP: Cabeceira e peseira removíveis em polietileno
injetado.
• LV 100 PU: Cabeceira e peseira em poliuretano injetado.

• Colchão hospitalar.
• Rodízios de 3” a 10”.
• Grades em aço inox,
epóxi, polietileno,
poliuretano ou
polipropileno.
• Grades com sistema
semi-giro ou pistão
pneumático.
• Indicador de ângulo.
• Carenagem
termoplástica.

Dimensões padrão: LV 127, LV 129 e LV 133: C 2,10m x L 0,80m x A 0,65m-leito / 1,00m-cabeceira.
		
LV 100 PP e LV 100 PU: C 2,10m x L 0,90m x A 0,65m-leito / 1,00m-cabeceira.
Capacidade de peso padrão: até 130Kg.
Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x L 0,70m a 2,00m x A 0,45m a 1,50m.		
Capacidade de peso opcionais: de 131Kg a 550Kg.

levitamoveis.com.br

CAMA FOWLER DUAS MANIVELAS
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CAMA FOWLER TRÊS MANIVELAS PARA U.T.I.

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular, leito em chapa de aço
perfurada e dobrada, com movimentos fowler, semi-fowler, proclive, flexão
de pernas, dorso, vascular e sentado acionados através de duas manivelas
escamoteáveis em aço inox, rodas giratórias sendo duas com freios
dispostos na diagonal, pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento
antiferruginoso.

SEMI-FOWLER

PROCLIVE

FLEXÃO DE PERNAS

VASCULAR

SEMI-FOWLER

LV 101 - Estrutura do leito confeccionada em tubo
retangular, leito em chapa de aço perfurada e dobrada,
com movimentos fowler, semi-fowler, proclive, flexão
de pernas, dorso, vascular, sentado e regulagem
de altura do leito (ou trendelemburg) acionados
através de três manivelas escamoteáveis em
aço inox, pintura eletrostática pó (epóxi) após
tratamento antiferruginoso. Grades laterais
e varões com sistema de articulação
vertical em tubo de aço inox formando
a cabeceira e a peseira quando
levantadas. Acompanha suporte para
soro em aço inox. Rodas giratórias
sendo duas com freios dispostos na
diagonal.

PROCLIVE

FLEXÃO DE PERNAS

VASCULAR

REGULAGEM
DE ALTURA

Dimensões padrão: C 2,12m x L 0,90m x A 0,65m		
Capacidade de peso padrão: até 130Kg.

Cód. LV 69

Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x		
L 0,70m a 2,00m x A 0,45m a 1,50m.
Capacidade de peso opcionais: 			
de 131Kg a 550Kg.

Cód. LV 101

MODELOS:
• LV 69: Cabeceira e peseira confeccionadas em tubo redondo
de aço com travessas em tubo redondo de aço.
• LV 73: Cabeceira e peseira em tubo quadrado de aço com
travessas em tubo redondo de aço e acabamento em cinta de
chapa de aço inox.
• LV 76: Cabeceira e peseira em tubo quadrado de aço
revestida em fórmica com acabamento em cinta de chapa de
aço inox.
• LV 99 PP: Cabeceira e peseira removíveis em polietileno
injetado.
• LV 99 PU: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano
injetado.

OPCIONAIS:

CAMA FOWLER DUAS MANIVELAS PARA U.T.I.

• Suporte de soro.
• Colchão hospitalar.
• Rodízios de 3” a 10”.
• Grades em aço inox,
epóxi, polietileno,
poliuretano ou
polipropileno.
• Indicador de ângulo.

Dimensões padrão: LV 69, LV 73 e LV 76: C 2,10m x L 0,80m x A 0,65m-leito / 1,00m-cabeceira.
		
LV 99 PP e LV 99 PU: C 2,10m x L 0,90m x A 0,65m-leito / 1,00m-cabeceira.
Capacidade de peso padrão: até 130Kg.
Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x L 0,70m a 2,00m x A 0,45m a 1,50m. 		
Capacidade de peso opcionais: de 131Kg a 550Kg.

SEMI-FOWLER

PROCLIVE

FLEXÃO DE PERNAS

VASCULAR

LV 102 - Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular,
leito em chapa de aço perfurada e dobrada, com movimentos
fowler, semi-fowler, proclive, flexão de pernas, dorso,
vascular e sentado acionados através de duas manivelas
escamoteáveis em aço inox. Rodas giratórios sendo duas
com freio dispostos na diagonal. Pintura eletrostática pó
(epóxi) após tratamento antiferruginoso. Grades laterais e
varões com sistema de articulação vertical em tubo de aço
inox formando a cabeceira e a peseira quando levantadas.
Acompanha suporte para soro em aço inox.

Dimensões padrão: C 2,12m x L 0,90m x A 0,65m				
Capacidade de peso padrão: até 130Kg.
Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x L 0,70m a 2,00m x A 0,45m a 1,50m.
Capacidade de peso opcionais: de 131Kg a 550Kg.

levitamoveis.com.br
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CAMA FOWLER INFANTIL

CAMA BERÇO FOWLER

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular, leito em chapa
perfurada e dobrada, com movimentos fowler, semi-fowler, proclive, flexão
de pernas, cardíaco, dorso, vascular e sentado acionados através de
duas manivelas escamoteáveis em aço inox, rodas giratórias sendo duas
com freios dispostos na diagonal. Pintura eletrostática pó (epóxi) após
tratamento antiferruginoso.

Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular, leito em chapa de
aço perfurada e dobrada, com movimentos fowler, semi-fowler, proclive,
flexão de pernas, dorso, vascular e sentado acionados através de duas
manivelas escamoteáveis em aço inox. Grades laterais de baixar com
varões de correr em aço inox. Pés com ponteiras de PVC antiderrapante.
Pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso.

PROCLIVE

SEMI-FOWLER

FLEXÃO DE PERNAS

VASCULAR

SEMI-FOWLER

PROCLIVE

VASCULAR

FLEXÃO DE PERNAS

OPCIONAIS:
• Grades em aço inox
• Epóxi
• Polietileno
• Poliuretano
Cód. LV 103

• Polipropileno

Cód. LV 196

MODELOS:
• LV 106: Cabeceira e peseira confeccionadas em tubo redondo de aço com travessas em tubo redondo de aço.
• LV 104: Cabeceira e peseira em tubo quadrado de aço com travessas em tubo redondo de aço e acabamento
em cinta de chapa de aço inox.
• LV 103: Cabeceira e peseira em tubo quadrado de aço revestida em fórmica com acabamento em cinta de
chapa de aço inox.
Dimensões padrão: C 1,55m x L 0,70m x A 0,65						
Capacidade de peso padrão: até 100Kg.
Dimensões opcionais: C 0,40m a 2,50m x L 0,40m a 2,00m x A 0,40m a 1,50m.		
Capacidade de peso opcionais: de 20Kg a 300Kg.

CAMA CABECEIRA MÓVEL
Estrutura do leito confeccionada em tubo retangular, leito em chapa de aço perfurada e dobrada,
movimento da parte superior reclinável em quatro posições manualmente através de cremalheira,
pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiras de PVC
antiderrapante.
MODELOS:

OPCIONAIS:

• LV 04: Cabeceira e peseira confeccionadas em tubo redondo de aço
com travessas em tubo redondo de aço.

• Suporte de soro.

• LV 38: Cabeceira e peseira em tubo quadrado de aço com travessas
em tubo redondo de aço e acabamento em cinta de chapa de aço inox.
• LV 05: Cabeceira e peseira em tubo quadrado de aço revestida em
fórmica com acabamento em cinta de chapa de aço inox.

• Colchão hospitalar.
• Rodízios de 3” a 10”.
• Grades em aço inox,
epóxi.

Dimensões padrão: C 2,10m x L 0,80m x A 0,65m-leito / 1,00m-cabeceira.			
Capacidade de peso padrão: até 130Kg.
Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x L 0,70m a 2,00m x A 0,45m a 1,50m. 		
Capacidade de peso opcionais: de 131Kg a 550Kg.

OPCIONAIS:
• Rodízios de 3” a 6”.

Dimensões padrão: 			
C 1,55m x L 0,70m x A 0,65m
Capacidade de peso padrão: 		
até 100Kg.
Dimensões opcionais: 			
C 0,40m a 2,50m x L 0,40m a 2,00m x
A 0,40m a 1,50m.
Capacidade de peso opcionais:
de 20Kg a 300Kg.

MODELOS:
• LV
194:
Cabeceira
e
peseira
confeccionadas em tubo redondo de aço
com travessas em tubo redondo de aço.
• LV 195: Cabeceira e peseira em tubo
quadrado de aço com travessas em tubo
redondo de aço e acabamento em cinta
de chapa de aço inox.
• LV 196: Cabeceira e peseira em tubo
quadrado de aço revestida em fórmica
com acabamento em cinta de chapa de
aço inox. (opção: cabeceira e peseira
removíveis em polietileno injetado).

levitamoveis.com.br

BERÇO COM CUNA ACRÍLICA
Estrutura em tubo de aço, prateleira inferior em ferro maciço. Cuba em acrílico
transparente, medindo: comp. 0,74m x larg. 0,42m x alt. 0,20/0,23m, bordas
dobradas para encaixe, ajustável manualmente em várias posições, com quatro
rodízios giratórios.

CAMA BERÇO
Confeccionada em tubo de aço, grades laterais de baixar com varões de
correr em aço inox, pés com ponteiras de PVC antiderrapante. Leito em
tiras de chapa de aço. Pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento
antiferruginoso.

MODELOS:
• LV 87: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento
antiferruginoso.
• LV 87i: Estrutura em aço inox

MODELOS:
• LV 30: Cabeceira e peseira confeccionadas
em tubo redondo de aço com travessas em
tubo redondo de aço.
• LV 58: Cabeceira e peseira em tubo quadrado
de aço com travessas em tubo redondo de aço
e acabamento em cinta de chapa de aço inox.
• LV 39: Cabeceira e peseira em tubo quadrado
de aço revestida em fórmica com acabamento
em cinta de chapa de aço inox.

Dimensões padrão: 				
C 1,55m x L 0,70m x A 0,65m
Capacidade de peso padrão: até 50Kg.

OPCIONAIS:

Dimensões opcionais: 				
C 0,40m a 2,50m x L 0,40m a 2,00m x 		
A 0,40m a 1,50m.

• Bandeja de guarda volume
em material termoplástico.

Capacidade de peso opcionais: 		
de 20Kg a 300Kg.

BERÇO SIMPLES
LV 27 - Confeccionado em tubo
redondo de aço, grades laterais
fixas em tubo redondo de aço,
estrado em tiras de chapa de aço,
pintura eletrostática pó (epóxi)
após tratamento antiferruginoso.
Pés com ponteiras de PVC
antiderrapantes.

Dimensões padrão: 				
C 0,72m x L 0,42m x A 0,95m
Capacidade de peso padrão: 			
até 50Kg.
Dimensões opcionais: 				
C 0,40m a 2,50m x L 0,40m a 2,00m x 		
A 0,40m a 1,50m.
Capacidade de peso opcionais: 		
de 20Kg a 300Kg.

Cód. LV 87i
Cód. LV 27

Dimensões padrão: C 0,74m x L 0,42m x A 0,83m
Capacidade de peso padrão: 20Kg.
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COLCHÃO HOSPITALAR
Colchão de espuma flexível viscoelástica, de alta qualidade, sendo: Lâmina Superior:
04 cm de espuma viscoelástico de alta densidade (D50). Lâmina Intermediária: espuma
elastex de alta flexibilidade (D40). Lâmina Inferior: espuma elastex de alta flexibilidade
(D35) com corte tipo waffle que provê melhor flexibilidade, adaptabilidade e ventilação.
Com sistema para prevenção de úlceras de pressão, sendo a parte inferior com corte
tipo waffle. Revestido por capa de material impermeável, com cobertura retardante
de fogo, com dimensões compatíveis com o tamanho do leito, confeccionada em
poliuretano expandido em malha de poliéster, resistente, atóxico, impermeável, macio,
auto extinguível, autoclavável, com zíper em uma lateral e cabeceira, costura dupla
resistente nas demais laterais, com tratamento antimicrobiano

3 Camadas Internas
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CARRO MACA HIDRÁULICO
Estrutura em tubos retangulares de aço. Com movimentos de trendelemburg,
proclive, flexão de pernas e dorso acionados por meio de um sistema de mola
a gás através de alavancas. Movimento de elevação através de um sistema
hidráulico, realizado por pedais localizados em ambos os lados do carro maca.
Quinta roda retrátil em termoplástico de 5”, facilitando a movimentação da
maca. Leito em MDF rádio transparente dividido em quatro seções para facilitar
os movimentos fowler. Para choque de proteção. Rodas de 6” em material
termoplástico de alta resistência dispostos de rolamentos radial e axial, com
sistema de freio nas quatro rodas, travando a translação e rotação das rodas.
Duas grades em polietileno com sistema de pistão pneumático para deixar os
movimentos seguros e suaves.
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MODELOS:
• LV 06: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó (epóxi) após
tratamento antiferruginoso.
• LV 06i: Estrutura em aço inox.

PROCLIVE

OPCIONAIS:
• Suporte para soro em aço inox.

FLEXÃO DE PERNAS

• Base revestida em material termoplástico (carenagem).
• Suporte em aço inox dispondo de cinta para fixação de cilindro de oxigênio.
REGULAGEM
DE ALTURA

Carenagem com
suporte para
cilindro de oxigênio

Alavanca
controladora da
quinta roda retrátil

Dimensões padrão:
C 1,90m x L 0,60m x
A min: 0,68m /
máx: 0,96m
Capacidade de peso
padrão: até 130Kg.
Dimensões opcionais:
C 1,20m a 2,50m x
L 0,70m a 2,00m x
A 0,45m a 1,50m
Capacidade de peso
opcional: de 131Kg
a 550Kg.

Quinta roda retrátil

Cód. LV 06

levitamoveis.com.br
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CARRO PADIOLA ESTOFADO

CARRO PADIOLA COM ELEVAÇÃO DE LEITO

Carro confeccionado em tubos redondos de aço, rodas giratórias, sendo duas com freio na
diagonal. Leito removível em MDF revestido com espuma e courvin, com cabeceira regulável.

Carro confeccionado em tubos redondos de aço, rodas giratórias, sendo
duas com freio na diagonal. Leito removível com cabeceira regulável.
Elevação do leito efetuado por uma manivela escamoteável em aço inox.

OPCIONAIS:
• Rodízios de 3” a 10”.
• Suporte de cilindro de oxigênio.
• Suporte para soro em aço inox.

Cód. LV 171
Cód. LV 09

MODELOS:
• LV 09: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó (epóxi) após
tratamento antiferruginoso.
• LV 09i: Estrutura em aço inox.
• LV 10: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó (epóxi)
após tratamento antiferruginoso. Acompanha um par de grades laterais
escamoteáveis em tubo redondo de aço inox e uma haste para soro em tubo
redondo de aço inox.
• LV 10i: Estrutura em aço inox. Acompanha um par de grades laterais
escamoteáveis em tubo redondo de aço inox e uma haste para soro em tubo
redondo de aço inox.
• LV 202 OB: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó (epóxi)
após tratamento antiferruginoso.
• LV 202i OB: Estrutura em aço inox.

OPCIONAIS:

MODELOS:

• Rodízios de 3” a 10”.

• LV 171: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó (epóxi)
após tratamento antiferruginoso. Leito removível em MDF revestido
com espuma e courvin.

• Suporte para soro em
aço inox.
• Suporte de cilindro de
oxigênio.
• Grades em aço inox ou
epóxi.

• LV 171i: Estrutura em aço inox. Leito removível em MDF revestido
com espuma e courvin.
• LV 174: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó (epóxi)
após tratamento antiferruginoso. Leito removível em chapa de aço.
• LV 174i: Estrutura em aço inox. Leito removível em chapa de aço inox.

Dimensões padrão: LV 09, LV 09i, LV 10 e LV 10i: C 1,98m x L 0,55m x A 0,80m. 			
		
LV 202 OB e LV 202i OB: C 1,98m x L 0,80m x A 0,80m			
Capacidade de peso padrão: LV 09, LV 09i, LV 10 e LV 10i: 130Kg.					
		
LV 202 OB e LV 202i OB: 300Kg.

Dimensões padrão: C 1,98m x L 0,55m x A 0,70m / máx. 0,95m.				
Capacidade de peso padrão: 130Kg.

Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x L 0,70m a 2,00m x A 0,45m a 1,50m.		
Capacidade de peso opcionais: de 131Kg a 550Kg.

Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x L 0,70m a 2,00m x A 0,45m a 1,50m.		
Capacidade de peso opcionais: de 131Kg a 550Kg.
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CARRO PADIOLA COM
LEITO EM CHAPA
Carro confeccionado em tubos redondos de aço,
rodas giratórias sendo duas com freio na diagonal.
Leito removível em chapa com cabeceira regulável.

CARRO MACA PARA TRANSFERÊNCIA
Dois carros confeccionados em tubos redondos de aço, tendo cada
um quatro rodas giratórias, sendo duas com freio na diagonal e sistema
de trava entre os carros. Leito passante em chapa de aço, grades de
tombar e suporte para soro em aço.

Cód. LV 42i

OPCIONAIS:
• Rodízios de 3” a 10”.
• Suporte para soro em aço inox.

Cód. LV 141i

OPCIONAIS:
• Rodízios de 3” a 10”.

MODELOS:
• LV 141: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento
antiferruginoso.

MODELOS:

• LV 141i: Estrutura em aço inox.

• LV 42: Totalmente pintado em epóxi após tratamento antiferruginoso, grades de
tombar e suporte de soro em aço inox.

• LV 142: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento
antiferruginoso. Acompanha um par de grades laterais escamoteáveis em tubo redondo de aço
carbono e uma haste para soro em tubo redondo de aço inox.

• LV 43: Carros pintados em epóxi após tratamento antiferruginoso, leito passante
em chapa de aço inox, grades de tombar e suporte de soro em aço inox.

• LV 142i: Estrutura em aço inox. Acompanha um par de grades laterais escamoteáveis em tubo
redondo de aço inox e uma haste para soro em tubo redondo de aço inox.

• LV 42i: Totalmente em aço inox, grades de tombar e suporte de soro em aço inox.

• LV 201 OB: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento
antiferruginoso.

Dimensões padrão: C 1,98m x L 0,60m x A 0,80m.
Capacidade de peso padrão: 130Kg.

• LV 201i OB: Estrutura em aço inox.

Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x L 0,70m a 2,00m x A 0,45m a 1,50m.
Capacidade de peso opcionais: de 131Kg a 550Kg.

Dimensões padrão: LV 141, LV 141i, LV 142 e LV 142i: C 1,98m x L 0,55m x A 0,80m.		
LV 201 OB e LV 201i OB: C 1,98m x L 0,80m x A 0,80m.
Capacidade de peso padrão: LV 141, LV 141i, LV 142 e LV 142i: 130Kg.				
LV 201 OB e LV 201i OB: 300Kg.
Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x L 0,70m a 2,00m x A 0,45m a 1,50m.
Capacidade de peso opcionais: de 131Kg a 550Kg.
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CARRO DE EMERGÊNCIA

CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA

Estrutura em tubo quadrado revestido com chapa de aço. Suporte para monitor e
desfibrilador, tampo em chapa de aço inox, com quatro gavetas, sendo a primeira com
divisões para medicamentos. Compartimento lateral aberto com varanda. Quatro rodas
giratórias com freios em diagonal. Acompanha tábua de massagem
cardíaca em MDF, haste para soro, suporte para cilindro e filtro de linha.

Estrutura em tubo quadrado revestida com chapa de aço,
duas portas frontais e duas prateleiras internas. Rodas giratórias.

MODELOS:
• LV 126 - pintura eletrostática pó (epóxi)
após tratamento antiferruginoso.
• LV 126i - totalmente em aço inox.

OPCIONAIS:
• Para-choque de proteção em toda volta.
• Rodízios de 5” a 8”.

Cód. LV 126i
Cód. LV 61

Cód. LV 61i

Dimensões padrão: C 0,90m x L 0,50m x A 0,85m

OPCIONAIS:
• Lixeira.
• Para choque de borracha em toda volta.
• Rodízios de 3” a 8”.
• 03 gavetas.
• Compartimento aberto com varanda abaixo das gavetas
Dimensões: C 0,64m x L 0,48m x A 1,20m.

MODELOS:
• LV 61 - Pintura eletrostática pó
após tratamento antiferruginoso.
• LV 61i – Totalmente em aço
inox.

CARRO PARA TRANSPORTE
DE ROUPA SUJA
Estrutura em tubo quadrado revestida com chapa
de aço, tampa superior com puxadores. Rodas
giratórias.

Dimensões padrão: C 0,80m x L 0,50m x A 0,80m

CARRO DE EMERGÊNCIA MASTER

MODELOS:
• LV 40 – totalmente em pintura
epóxi pó após tratamento
antiferruginoso.

LV 61 MASTER - Estrutura em tubo quadrado, revestido
com chapa de aço. Alça para locomoção em tubo.
Suporte giratório para monitor/desfibrilador, tampo em
chapa de aço inox com bordas elevadas, com quatro
gavetas, sendo a primeira com nove divisões em acrílico
para guarda de medicamentos e trava simultânea para
todas as gavetas. Para choque de proteção em toda
volta. Pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento
antiferruginoso, quatro rodas duplas giratórias de 3” sendo
duas com freios dispostas na diagonal. Acompanha tábua
de massagem cardíaca em MDF, haste para soro em aço
inox com altura regulável, suporte para cilindro e filtro de
linha com três tomadas.

• LV 40i – totalmente em aço inox.

OPCIONAIS:
• Para-choque de proteção em toda
volta.
• Rodízios de 5” a 8”.
Cód. LV 40

Dimensões padrão: C 0,90m x L 0,60m x A 0,80m
Dimensões padrão: C 0,80m x L 0,50m x A 0,80m (tampo)			
1,00m - Suporte para monitor/desfibrilador.

Cód. LV 61 MASTER
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CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS

MESA DE EXAMES, GABINETE COM PORTAS E GAVETAS

Confeccionado em tubo redondo de aço, prateleiras em chapa de aço
com varanda de apoio em toda volta, rodas giratórias.

Gabinete com três gavetas, duas portas e uma prateleira interna, leito em espuma revestido em
courvin, cabeceira reclinável em três posições através de cremalheira.

MODELOS:
• LV 65 – 03 prateleiras – acabamento em pintura epóxi pó após
tratamento antiferruginoso.
• LV 65i - 03 prateleiras – estrutura e prateleiras em aço inox.
• LV 128 – 04 prateleiras – acabamento em pintura epóxi pó após
tratamento antiferruginoso.

Cód. LV 65i

OPCIONAIS:

• LV 128i - 04 prateleiras – estrutura e prateleiras em aço inox.

• Para-choque de proteção
em toda volta.

Dimensões padrão: Carro: C 1,00m x L 0,60m x A 0,90m

• Rodízios de 5” a 8”.

CARRO TÉRMICO

Cód. LV 64

LV 14i - Estrutura em chapa de aço inox, e tubo quadrado de aço
inox. Isolamento térmico através de lã de vidro. Aquecimento interno
realizado através de resistência elétrica. Controle da temperatura
efetuado através de termostato com lâmpada sinalizadora ajustado
entre 20 e 120ºc. Capacidade para 30 bandejas de refeição 48cm
x 32cm (não inclusas). Espaço entre as bandejas: 8cm. Duas portas
verticais com trava. Rodízios de 3” sendo dois com freios dispostos
na diagonal. Para choque de proteção em toda a sua volta.
Dimensões padrão: Carro: C 1,01m x L 0,64m x A 1,37m		
Total com para choque: C 1,25m x L 0,72m x A 1,37m.

Cód. LV 14i

CARRO CURATIVO
Confeccionado em tubo redondo de aço, tampo e
prateleira em aço. Alça para locomoção em tubo
redondo de aço. Varanda de proteção em toda volta
em trefilado. Quatro rodízios giratórios.

Cód. LV 200i

MODELOS:
• LV 64: Gabinete em MDF revestido internamente e externamente em fórmica.

MODELOS:

• LV 200: Gabinete em chapa de aço carbono em pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento
antiferruginoso.

• LV 08: Estrutura em aço carbono com
pintura eletrostática pó (epóxi), após
tratamento antiferruginoso.
• LV75: Estrutura em aço carbono com
pintura eletrostática pó (epóxi), após
tratamento antiferruginoso. Acompanha
balde e bacia em aço inox.
• LV 08i: Estrutura em aço inox.
• LV 75i: Estrutura em aço inox.
Acompanha balde e bacia em aço inox.

• LV 200i: Gabinete em chapa de aço inox.
Cód. LV 75i

Dimensões:
LV 08 e LV 08i: C 0,80m x L 0,43m x A 0,85m.		
LV 75 e LV 75i: C total 1,15m / tampo e prateleira 0,80m x
L 0,43m x A 0,85m.

Dimensões padrão: C 1,80m x L 0,60m x A 0,80m.							
Capacidade de peso padrão: 150Kg.
Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x L 0,70m a 2,00m x A 0,45m a 1,50m.
Capacidade de peso opcionais: de 131Kg a 550Kg.
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MESA DE EXAMES
Estrutura em tubo redondo de aço e reforço em forma de H na parte inferior em tubo redondo de aço.
Cabeceira reclinável em três posições através de cremalheira, pés com ponteiras de PVC antiderrapante.
MODELOS:
• LV 19: Leito em MDF com espuma e revestido
em courvin. Estrutura em pintura eletrostática pó
(epóxi) após tratamento antiferruginoso.
• LV 19i: Leito em MDF com espuma e revestido
em courvin. Estrutura em aço inox.

MESA PARA EXAME
GINECOLÓGICO
Estrutura confeccionada em tubo redondo de aço,
gaveta em chapa de aço inox para escoamento de
líquido, cabeceira e peseira reguláveis através de
cremalheiras. Acompanha um par de porta coxas em
poliuretano injetado com hastes em tubo de aço inox.
MODELOS:
• LV 117: Leito em MDF com espuma e revestido em
courvin. Estrutura em pintura eletrostática pó (epóxi) após
tratamento antiferruginoso.

• LV 121: Leito em chapa de aço. Estrutura em
pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento
antiferruginoso.

• LV 117i: Leito em MDF com espuma e revestido em
courvin. Estrutura em aço inox.

• LV 121i: Leito em chapa de aço inox. Estrutura
em aço inox.
Cód. LV 121i

• LV 20: Leito em chapa de aço. Estrutura em pintura
eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso.
• LV 20i: Leito em chapa de aço inox. Estrutura em aço inox.

Dimensões padrão: C 1,80m x L 0,55m x A 0,80m.					
Capacidade de peso padrão: 150Kg.
Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x L 0,70m a 2,00m x A 0,45m a 1,50m.
Capacidade de peso opcionais: de 131Kg a 550Kg.

Dimensões padrão: C 1,90m x L 0,50m x A 0,84m.					
Capacidade de peso padrão: 150Kg.
Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x L 0,70m a 2,00m x A 0,45m a 1,50m. 			
Capacidade de peso opcionais: de 131Kg a 550Kg.

MESA DE EXAMES
INFANTIL

MESA PARA EXAMES GINECOLÓGICOS, GABINETE
COM PORTAS E GAVETAS

Estrutura em tubo redondo de
aço e reforço em forma de H na
parte inferior em tubo redondo
de aço. Leito em MDF com
espuma e revestido em courvin.
Pés com ponteiras de PVC
antiderrapante.

Gabinete com três gavetas, duas portas e uma prateleira interna, leito em espuma revestido
em courvin, cabeceira e peseira reguláveis através de cremalheiras. Gaveta em chapa de
aço inox para escoamento de líquido. Acompanha um par de porta coxas em poliuretano
injetado com hastes em tubo de aço inox.

MODELOS:
• LV 32: Gabinete em MDF revestido
internamente e externamente em fórmica.

MODELOS:
• LV 51: Estrutura em pintura
eletrostática pó (epóxi) após tratamento
antiferruginoso.
• LV 51i: Estrutura em aço inox.

Dimensões padrão: C 1,10m x L 0,50m x A 0,85m.
Capacidade de peso padrão: 150Kg.
Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x L 0,70m a
2,00m x A 0,45m a 1,50m.			
Capacidade de peso opcionais: de 131Kg a 550Kg.
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Cód. LV 51

• LV 66: Gabinete em chapa de aço carbono
em pintura eletrostática pó (epóxi) após
tratamento antiferruginoso.

Dimensões padrão: 				
C 1,80m x L 0,60m x A 0,85m.		
Capacidade de peso padrão: 150Kg.
Dimensões opcionais: C 1,20m a 2,50m x 		
L 0,70m a 2,00m x A 0,45m a 1,50m. 		
Capacidade de peso opcionais:		
de 131Kg a 550Kg.

Cód. LV 32

Cód. LV 117
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MESA DE CABECEIRA SIMPLES

MESA DE CABECEIRA COM TAMPO DE REFEIÇÃO ACOPLADA

Confeccionado em chapa de aço, pés em tubo quadrado
de aço, com uma gaveta e uma prateleira, em pintura
eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso.
Pés com ponteiras de PVC antiderrapante.

LV 125 - Estrutura em tubo quadrado de aço,
com uma gaveta e um armário com prateleira
interna confeccionados em chapa de aço,
tampo confeccionado em MDF revestido em fórmica. Suporte lateral
para mesa de refeição em tubo quadrado e tampo em fórmica
decorativa. Altura ajustável por meio de engate rápido. Pintura
eletrostática pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso, rodízios
giratórios tipo bola de 2”.

MODELOS:

OPCIONAIS:

• LV 18 – tampo em chapa.

• Rodízios de 2”.

• LV 148 – tampo em madeira com fórmica
decorativa.
Dimensões padrão: C 0,45m x L 0,45m x A 0,80m.

LV 167 - Estrutura, gaveta, armário com prateleira interna e tampo
confeccionados em MDF. Suporte lateral para mesa de refeição
em tubo quadrado. Tampo com altura ajustável por meio de engate
rápido. Rodízios giratórios tipo bola de 2”.

Cód. LV 18
Cód. LV 167

MESA DE CABECEIRA LUXO
Estrutura em tubo quadrado de aço revestida em chapa
de aço, com uma gaveta e um armário com prateleira
interna, pintura eletrostática pó epóxi após tratamento
antiferruginoso. Pés com ponteiras de PVC antiderrapante.
MODELOS:
• LV 17 – Tampo superior em chapa pintada.
• LV 94 – Tampo superior em madeira.

MESA DE REFEIÇÃO SIMPLES, 		
TUBO REDONDO
Estrutura em tubo redondo de aço. Tampo em MDF revestido em fórmica
e com dimensões L: 0,40m x C: 0,60m. Haste regulável em tubo redondo
de aço. Suporte para o tampo em tubo quadrado de aço e trefilado.
Regulagem de altura com sistema de bucha em aço maciço (isento de
porca) e manipulo, dois pés com rodízios giratórios tipo bola de 2” e dois
pés com ponteiras de PVC antiderrapante.
MODELOS:

OPCIONAIS:

• LV 166 - Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó após
tratamento antiferruginoso. Haste regulável e suporte para o tampo em aço inox.

• Rodízios de 2”.

Cód. LV 166

• LV 166i - Estrutura, haste regulável e suporte para o tampo em aço inox.

Cód. LV 94

Dimensões padrão: C 0,45m x L 0,45m x A 0,80m.

Dimensões padrão: C 0,64m x L 0,40m x A 0,79m/1,27m.

MESA DE REFEIÇÃO LUXO, TUBO QUADRADO

MESA DE CABECEIRA LUXO EM MDF

Estrutura em tubo quadrado de aço. Tampo em MDF revestido em fórmica e com
dimensões: L: 0,40m x C: 0,60m. Haste regulável em tubo quadrado de aço. Suporte
para o tampo em tubo quadrado e trefilado. Altura ajustável por meio de manípulo
lateral, quatro rodízios giratórios tipo bola de 2”.

LV 168 – totalmente confeccionada em MDF, com uma
gaveta e um armário com prateleira interna. Pés com
ponteira de PVC antiderrapante.
OPCIONAIS:

MODELOS:

• Rodízios de 2”.

Dimensões padrão: C 0,45m x L 0,45m x A 0,80m.

Dimensões padrão:					
mesa de cabeceira: C 0,45m x L 0,45m x A 0,80m, 		
tampo de refeição: C 0,60m x L 0,40m.

• LV 21 - Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó após
tratamento antiferruginoso. Haste regulável e suporte para o tampo em
aço inox.
Cód. LV 168

• LV 21i - Estrutura, haste regulável e suporte para o tampo em aço inox.
Dimensões padrão: C 0,64m x L 0,40m x A 0,79m/1,27m.

Cód. LV 21
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MESAS AUXILIARES EPOXI

MESAS AUXILIARES INOX

Pés em tubo redondo de aço, tampo e prateleira
em chapa, em pintura eletrostática pó (epóxi),
após tratamento antiferruginoso.

Pés em tubo redondo de aço inox, tampo e prateleira em chapa de aço inox.
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MODELOS:
• LV 122i - pés com ponteira de PVC antiderrapante. Dimensões: C: 0,40m x L: 0,40m x A: 0,80m.

MODELOS:

• LV 12i - pés com ponteira de PVC antiderrapante. Dimensões: C: 0,60m x L: 0,40m x A: 0,80m.

• LV 122 - pés com ponteira de PVC antiderrapante.
Dimensões: C: 0,40m x L: 0,40m x A: 0,80m.

• LV 13i - pés com ponteira de PVC antiderrapante. Dimensões: C: 0,90m x L: 0,40m x A: 0,80m.
• LV 181i - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Dimensões: C: 0,40m x L: 0,40m x A: 0,80m.

• LV 12 - pés com ponteira de PVC antiderrapante.
Dimensões: C: 0,60m x L: 0,40m x A: 0,80m.

• LV 182i - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Dimensões: C: 0,60m x L: 0,40m x A: 0,80m.
• LV 183i - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Dimensões: C: 0,90m x L: 0,40m x A: 0,80m.

• LV 13 - pés com ponteira de PVC antiderrapante. 			
Dimensões: C: 0,90m x L: 0,40m x A: 0,80m.

• LV 163i - pés com ponteira de PVC antiderrapante. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira
em trefilado 6,35mm. Dimensões: C: 0,40m x L: 0,40m x A: 0,80m.

• LV 181 - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. 		
Dimensões: C: 0,40m x L: 0,40m x A: 0,80m.

• LV 164i - pés com ponteira de PVC antiderrapante. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira
em trefilado 6,35mm. Dimensões: C: 0,60m x L: 0,40m x A: 0,80m.

• LV 182 - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. 		
Dimensões: C: 0,60m x L: 0,40m x A: 0,80m.

Cód. LV 165

• LV 183 - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. 			
Dimensões: C: 0,90m x L: 0,40m x A: 0,80m.
• LV 163 - pés com ponteira de PVC antiderrapante. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira
em trefilado 6,35mm. Dimensões: C: 0,40m x L: 0,40m x A: 0,80m.
• LV 164 - pés com ponteira de PVC antiderrapante. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira
em trefilado 6,35mm. Dimensões: C: 0,60m x L: 0,40m x A: 0,80m.
• LV 165 - pés com ponteira de PVC antiderrapante. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira
em trefilado 6,35mm. Dimensões: C: 0,90m x L: 0,40m x A: 0,80m.

• LV 165i - pés com ponteira de PVC antiderrapante. Varanda de proteção em volta do tampo e da prateleira
em trefilado 6,35mm. Dimensões: C: 0,90m x L: 0,40m x A: 0,80m.
• LV 184i - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Varanda de proteção em volta do tampo e da
prateleira em trefilado 6,35mm. Dimensões: C: 0,40m x L: 0,40m x A: 0,80m.
• LV 185i - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Varanda de proteção em volta do tampo e da
prateleira em trefilado 6,35mm. Dimensões: C: 0,60m x L: 0,40m x A: 0,80m.
• LV 186i - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Varanda de proteção em volta do tampo e da
prateleira em trefilado 6,35mm. Dimensões: C: 0,90m x L: 0,40m x A: 0,80m.

• LV 184 - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Varanda de proteção em volta do tampo e da
prateleira em trefilado 6,35mm. Dimensões: C: 0,40m x L: 0,40m x A: 0,80m.
• LV 185 - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Varanda de proteção em volta do tampo e da
prateleira em trefilado 6,35mm. Dimensões: C: 0,60m x L: 0,40m x A: 0,80m.
• LV 186 - pés com rodízios giratórios tipo bola de 50,80mm. Varanda de proteção em volta do tampo e da
prateleira em trefilado 6,35mm. Dimensões: C: 0,90m x L: 0,40m x A: 0,80m.

Cód. LV 183i

Cód. LV 181i

Cód. LV 122

Cód. LV 184
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MESAS DE MAYO
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MESA PARA INSTRUMENTAL

Estrutura em tubo redondo de aço. Haste regulável em tubo redondo de
aço. Suporte para bandeja em trefilado. Bandeja em aço inox. Regulagem
de altura com sistema de bucha em aço maciço (isento de porca) e
manipulo, três rodízios giratórios tipo bola de 2”.

LV 191i – Mesa inox para instrumental com
tampo em chapa de aço inox, suporte removível
confeccionado em tubo de aço inox com 10
ganchos em trefilado de aço inox, quatro pés
em tubo de aço inox com reforço em H na parte
inferior em tubo de aço inox, quatro rodízios
giratórios de 3” sendo dois com freios dispostos
na diagonal.

MODELOS:
• LV 16: Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática pó após tratamento
antiferruginoso. Haste regulável e suporte para bandeja em aço inox.
• LV 16i: Estrutura, haste regulável e suporte para bandeja em aço inox.
Dimensões padrão: C 0,63m x L 0,45m x A 0,80m/1,20m.
		
Bandeja: C 0,48 x L 0,32m.
Cód. LV 16

Dimensões:				
C 1,17m x L 0,60m x			
A tampo 0,80m/total 1,20m.
Cód. LV 191i

POLTRONA RECLINÁVEL
Estrutura em tubo redondo de aço. Assento, encosto, pernas e braços
estofados em espuma com 05cm de altura D-26 revestido em courvin
e acabamento em perfil PVC flexível. Movimento simultâneo de encosto
e do descanso das pernas, pintura eletrostática pó (epóxi), após
tratamento antiferruginoso. Pés com ponteiras de PVC antiderrapante.

POLTRONA RECLINÁVEL PARA
COLETA DE SANGUE
LV 93 - Estrutura em tubo redondo de aço.
Assento, encosto, pernas e braços estofados
em espuma com 05cm de altura D-26
revestido em courvin e acabamento em
perfil PVC flexível. Reclinável em três
posições através de alavanca lateral
com retorno automático à posição
inicial de sentado através de molas,
movimento simultâneo de encosto
e do descanso das pernas. Um
par de concha removíveis e
reguláveis construídas em aço
inox. Pintura eletrostática pó
(epóxi), após tratamento
antiferruginoso. Pés
com ponteiras de PVC
antiderrapante.

Cód. LV 91

MODELOS:
• LV 91 - Reclinável em três posições através de alavanca lateral com
retorno automático à posição inicial de sentado através de molas.
• LV 91 GÁS - Reclinável em várias posições através de alavanca
lateral com retorno automático à posição inicial de sentado através
de amortecedor a gás.

OPCIONAIS:
• Movimento independente
do encosto e descanso
das pernas.
• Rodízios de 3” a 5”.

OPCIONAIS:
• Conchas estofadas e revestidas em courvin.
• Conchas em poliuretano injetado.
• Movimento independente do encosto e descanso das
pernas.

Dimensões padrão: C 0,46m x L 0,70m x A 1,20m. Posição deitada: C 1,70m.

Dimensões padrão: C 0,46m x L 0,70m x A 1,20m. Posição deitada: C 1,70m.

Capacidade de peso padrão: 120Kg.

Capacidade de peso padrão: 120Kg.

Cód. LV 93
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CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE

MOCHO GIRATÓRIO

Estrutura em tubo quadrado de aço, com assento
e encosto estofados em espuma D-26 revestido em
courvin e bordas com acabamento em perfil PVC
flexível, braço com altura regulável e suporte para
braço estofado em espuma D-26 revestido em courvin
e bordas com acabamento em perfil PVC flexível.
Pintura eletrostática pó (epóxi), após tratamento
antiferruginoso.

Estrutura em tubo redondo de aço, assento com diâmetro de 30cm em espuma D-26
com 05cm revestido em courvin e bordas com acabamento em perfil PVC flexível,
altura regulável através de rosca sem fim, apoio para os pés em aro redondo.
MODELOS:
• LV 22 - Pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso, quatro
pés com ponteira de PVC antiderrapante.
• LV 74 - Pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso, quatro
pés com rodízios giratórios de 2”.

MODELOS:

• LV 180 - Com encosto. Pintura epóxi pó após tratamento
antiferruginoso, quatro pés com ponteira de PVC antiderrapante.

• LV 50 - Dimensões: C: 0,51m x L: 0,54m x A: 0,85m. 		
Capacidade máxima: 120Kg.
• LV 50 OB - Dimensões: C: 0,51m x L: 0,69m x A: 0,85m.
Capacidade máxima 250Kg.
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• LV 88 - Com encosto. Pintura epóxi pó após tratamento
antiferruginoso, quatro pés com rodízios giratórios de 2”.
Cód. LV 50

Cód. LV 22
Cód. LV 74

• LV 22i - Estrutura em aço inox, quatro pés com ponteira de
PVC antiderrapante.
• LV 74i - Estrutura em aço inox, quatro pés com rodízios
giratórios de 2”.
• LV 180i - Com encosto. Estrutura em aço inox, quatro pés com
ponteira de PVC antiderrapante.
• LV 88i - Com encosto. Estrutura em aço inox, quatro pés com
rodízios giratórios de 2”.

CADEIRA DE BANHO

• LV 145i - Estrutura e assento em aço inox, quatro pés com
ponteira de PVC antiderrapante.

Estrutura confeccionada em tubo redondo de aço, com
assento em polipropileno, duas rodas dianteiras de 5” e duas
rodas traseiras de 3” com sistema de freios.

Dimensões padrão: A 0,46m/0,70m x D 0,30m.

MODELOS:

SOFÁ CAMA

• LV 120 - estrutura em pintura epóxi após tratamento
antiferruginoso, braço fixo.

Cód. LV 88i

Cód. LV 88

LV 33 - SOFÁ CAMA DOIS LUGARES – estrutura em tubo quadrado de aço, assento e encosto
estofados em espuma na densidade 26 e revestidos em courvin, pintura eletrostática pó (epóxi),
após tratamento antiferruginoso, sendo o encosto removível para fixação nas extremidades,
assim formando uma cama de solteiro. Pés com ponteira de PVC antiderrapante.

• LV 120i - estrutura em inox, braço fixo.
• LV 60 - estrutura em pintura epóxi após tratamento
antiferruginoso, braço removível.
• LV 60i - estrutura em inox, braço removível.

LV 57 – SOFÁ CAMA TRÊS LUGARES – estrutura em tubo quadrado de aço, assento e
encosto estofados em espuma na densidade 26 e revestidos em courvin, pintura eletrostática
pó (epóxi), após tratamento antiferruginoso, sendo o encosto removível. Pés com ponteira de
PVC antiderrapante.

• LV 120 OB - estrutura em pintura epóxi após tratamento
antiferruginoso, braço fixo.
• LV 120 OBi - estrutura em inox, braço fixo.
Cód. LV 120

Dimensões padrão: LV 120, LV 120i, LV 60 e LV 60i: C 0,51m x L 0,54m x A 0,85m. 			
LV 120 OB: C 0,51m x L 0,64m x A 0,85m
Capacidade de peso padrão: LV 120, LV 120i, LV 60 e LV 60i: 100Kg. 				
LV 120 OB: 200Kg.

Dimensões padrão:
LV 33: C 1,30m x L 0,60m x A 0,77m.
LV 57: C 1,90m x L 0,65m x A 0,75m

Cód. LV 57
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ARMÁRIO VITRINE
Pés em tubo quadrado de aço, porta frontal em vidro 3mm com fechadura tipo Yale com chave,
pintura eletrostática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso, ponteiras de PVC antiderrapante.
MODELOS:
• LV 01 - 1 porta. Teto, fundo e laterais em chapa de aço.
Três prateleiras em chapa 0,60mm.
• LV 82 - 1 porta. Teto e fundo em chapa de aço. Laterais em
vidro de 3mm. Três prateleiras em vidro 4mm.
• LV 63 - 2 portas. Teto, fundo e laterais em chapa de aço.
Três prateleiras em chapa 0,60mm.
• LV 83- 2 portas. Teto e fundo em chapa de aço. Laterais em
vidro de 3mm. Três prateleiras em vidro 4mm.
Dimensões padrão:
LV 01 e LV 82: C 0,50m x L 0,35m x A 1,50m.
LV 63 e LV 83: C 0,70m x L 0,35m x A 1,50m.

Cód. LV 01

Cód. LV 83

ESCADA DOIS DEGRAUS
Estrutura em tubo de aço 22,22mm x 1,20mm, pés com ponteira PVC antiderrapante.
MODELOS:
• LV 11 - Estrutura em tubo de aço carbono pintada em epóxi pó após tratamento
antiferruginoso, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço
entre eles em aço trefilado 6,35mm, acabamento em fita decorativa.
• LV 11i - Estrutura inox, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante
e reforço entre eles em aço trefilado de aço inox 6,35mm, acabamento em fita
decorativa.
• LV 139 - Estrutura em tubo de aço carbono, degraus em chapa de aço carbono
1,50mm dobrada, revestida em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço
trefilado 6,35mm, pintada em epóxi pó após tratamento antiferruginoso.

Cód. LV 11

• LV 139i - Estrutura em tubo de aço inox, degraus em chapa de aço inox 1,50mm
dobrada, revestida em borracha antiderrapante e reforço entre eles em aço trefilado
de aço inox 6,35mm.
• LV 147 - Estrutura em tubo de aço carbono pintada em epóxi pó após tratamento
antiferruginoso, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e reforço
entre eles em aço trefilado 6,35mm, acabamento em chapa de aço inox.
• LV 147i - Estrutura inox, degraus em MDF revestido em borracha antiderrapante e
reforço entre eles em aço trefilado de aço inox 6,35mm, acabamento em chapa de
aço inox.

Cód. LV 175i

• LV 175 - Estrutura em tubo de aço carbono pintada em epóxi pó após tratamento
antiferruginoso, degraus em chapa de alumínio 1,20mm dobrada com xadrez
antiderrapante e reforço na parte inferior em chapa de aço inox 0,80mm, reforço
entre os degraus em aço trefilado 6,35mm.
• LV 175i - Estrutura inox, degraus em chapa de alumínio 1,20mm dobrada com
xadrez antiderrapante e reforço na parte inferior em chapa de aço inox 0,80mm,
reforço entre os degraus em aço trefilado 6,35mm.

Dimensões padrão:
cada piso C 0,40m x L 0,20m /
total C 0,54m x L 0,40m x A primeiro degrau 0,18m / segundo degrau 0,34m.

Cód. LV 147i
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BIOMBOS
NEGATOSCÓPIO COM LÂMPADA FLUORESCENTE

Confeccionado em tubo redondo de aço, pés com ponteiras de PVC antiderrapante, acompanha
rodízios giratórios tipo bola de 2”. (Duplo: rodízio em uma lateral. Triplo: rodízios nas laterais).

Para uso em parede ou mesa, confeccionado em chapa de aço, visor em poliestireno leitoso
permitindo luz uniforme, lâmpada fluorescente circular de 32 watts, 127 volts. Chave liga/desliga,
prendedor de RX por roletes em aço inox. (OPÇÃO: 220 volts)

MODELOS:
Duplo

MODELOS:

• LV 36 - pintura eletrostática pó,
divisões em laminado de PVC.

• LV 70 - 1 corpo em pintura epóxi, 1 lâmpada.		
Dimensões: C 0,40m x P 0,10m x A 0,50m.

• LV 144 - pintura eletrostática pó,
divisões em algodão cru.

• LV 71 - 2 corpos em pintura epóxi, 2 lâmpadas.		
Dimensões: C 0,80m x P 0,10m x A 0,50m.

• LV 36i - estrutura em aço inox, divisões
em laminado de PVC.

• LV 92 - 3 corpos em pintura epóxi, 3 lâmpadas.		
Dimensões: C 1,10m x P 0,10m x A 0,50m.

• LV 144i - estrutura em aço inox,
divisões em algodão cru.

• LV 113 - 4 corpos em pintura epóxi, 4 lâmpadas.		
Dimensões: C 1,35m x P 0,10m x A 0,50m.
• LV 70i - 1 corpo em aço inox, 1 lâmpada.			
Dimensões: C 0,40m x P 0,10m x A 0,50m.

Triplo

• LV 03 - pintura eletrostática pó,
divisões em laminado de PVC.

• LV 71i - 2 corpos em aço inox, 2 lâmpadas.			
Dimensões: C 0,80m x P 0,10m x A 0,50m.

• LV 59 - pintura eletrostática pó,
divisões em algodão cru.

• LV 92i - 3 corpos em aço inox, 3 lâmpadas.			
Dimensões: C 1,10m x P 0,10m x A 0,50m.

• LV 03i - estrutura em aço inox, divisões
em laminado de PVC.

• LV 113i – 4 corpos em aço inox, 4 lâmpadas.		
Dimensões: C 1,35m x P 0,10m x A 0,50m.

• LV 59i - estrutura em aço inox, divisões
em algodão cru.

Dimensões padrão:
Duplo: C 1,24m x A 1,80m.
Triplo: C 1,87m x A 1,80m.

Cód. LV 70

Cód. LV 71i
Cód. LV 03

NEGATOSCÓPIO COM LÂMPADA LED
BIOMBO PLUBÍFERO

Para uso em parede ou mesa, confeccionado em chapa de aço, visor
em poliestireno leitoso permitindo luz uniforme, lâmpada LED de 9
watts. Alimentação bi volt automático. Chave liga/desliga, prendedor
de RX por roletes em aço inox.

LV 02 - Biombo de proteção plumbífera curvo com 2mm.
Estrutura em chapa de aço carbono com acabamento em
pintura epóxi pó na cor cinza texturizado. Visor em vidro
plumbífero 20cm x 5cm. Montado sobre rodízios giratórios
de 2” sendo dois com freios.

MODELOS:
• LV 70 LED - 1 corpo em pintura epóxi, 4 lâmpada. Dimensões: C 0,40m x P 0,10m x A 0,50m.
• LV 71 LED - 2 corpos em pintura epóxi, 8 lâmpadas. Dimensões: C 0,80m x P 0,10m x A 0,50m.
• LV 92 LED - 3 corpos em pintura epóxi, 12 lâmpadas. Dimensões: C 1,10m x P 0,10m x A 0,50m.
• LV 113 LED - 4 corpos em pintura epóxi, 16 lâmpadas. Dimensões: C 1,35m x P 0,10m x A 0,50m.

Dimensões padrão: C 0,63m x A 1,90m x L 0,46m.

• LV 70i LED - 1 corpo em aço inox, 4 lâmpada. Dimensões: C 0,40m x P 0,10m x A 0,50m.
• LV 71i LED - 2 corpos em aço inox, 8 lâmpadas. Dimensões: C 0,80m x P 0,10m x A 0,50m.
Cód. LV 02

• LV 92i LED - 3 corpos em aço inox, 12 lâmpadas. Dimensões: C 1,10m x P 0,10m x A 0,50m.
• LV 113i LED - 4 corpos em aço inox, 16 lâmpadas. Dimensões: C 1,35m x P 0,10m x A 0,50m.
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SUPORTE DE HAMPER
Estrutura em tubo redondo de aço, três rodízios giratórios
tipo bola de 2”.

Três pés em tubo retangular de aço, haste de sustentação em tubo
redondo de aço, pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso.
Haste regulável em aço inox e haste flexível cromada. Cabeça em
alumínio. Pés com rodízios giratórios tipo bola de 2”. Regulagem
de altura com sistema de bucha em aço maciço (isento de porca) e
manipulo.
MODELOS:

MODELOS:

OPCIONAIS:

• LV 24 – Em aço carbono
com acabamento em pintura
eletrostática pó após
tratamento antiferruginoso.

• Rodízios de 2” a 4”.
• Saco em algodão.
• Saco em lona.

• LV 24i – Em aço inox.

• LV 107 - Lâmpada halógena 50W. Alimentação: 110 ou 220 volts.

Cód. LV 24

Dimensões: A 0,80m x D 0,53m.

• LV 79 - Pé em ferro fundido. Lâmpada halógena 50W. Alimentação: 110 ou 220 volts.
• LV 78 - Lâmpada halógena 50W. Alimentação: 110 ou 220 volts. Com espelho.
• LV 107 LED - Lâmpada LED 3W. Alimentação: bi volt automático.
• LV 79 LED - Pé em ferro fundido. Lâmpada LED 3W. Alimentação: bi volt automático.
• LV 78 LED - Lâmpada LED 3W. Alimentação: bi volt automático. Com espelho.

SUPORTE DE HAMPER COM TAMPA
Cód. LV 107

Estrutura em tubo redondo de aço, quatro rodízios giratórios
de 2” sendo dois com freios dispostos na diagonal. Tampa em
alumino acionada através de pedal.

Dimensões: Base 0,40m x Alt. 1,07m x Flexível e Cabeça 0,40m x Alt. 1,20m/1,90m.

SUPORTE DE BRAÇO

MODELOS:

OPCIONAIS:

• LV 169 - Estrutura em
aço carbono em pintura
epóxi pó após tratamento
antiferruginoso.

• Rodízios de 2” a 4”.
• Saco em algodão.
• Saco em lona.

• LV 169i - Estrutura em aço
inox.

Três pés em tubo quadrado de aço, haste fixa e haste regulável em tubo redondo de aço e
concha em chapa de aço carbono. Regulagem de altura com sistema de bucha em aço maciço
(isento de porca) e manipulo. Pés com ponteira de PVC antiderrapante.

Cód. LV 169i

Dimensões: A 0,85m x D 0,58m.

MODELOS:

SUPORTE DE SORO DE PAREDE

• LV 34i - Pés, base, haste e concha totalmente em aço inox.
• LV 138 - Pés e base em pintura eletrostática pó após tratamento
antiferruginoso, haste e concha em aço inox.

Haste em tubo redondo de aço com 04 ganchos em trefilado de aço,
movimento de 180º, base de fixação em chapa de aço com dois parafusos.

• LV 150 - Pés em ferro fundido e base em pintura eletrostática
pó após tratamento antiferruginoso, haste e concha em aço inox.

MODELOS:
• LV 131 - Pintura eletrostática epóxi após
tratamento antiferruginoso.

Dimensões: C 0,25m x A 0,70m/1,20m.
(Para outras dimensões favor consultar)

• LV 123i - Totalmente em inox.
Cód. LV 138
Cód. LV 34i

Dimensões: C 0,69m			
(Para outras dimensões favor consultar)

Cód. LV 123i
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SUPORTE DE SORO FIXO
Confeccionado em tubo redondo de aço, com quatro ganchos em
trefilado de aço.
MODELOS:
• LV 35 - pintura epóxi pó após tratamento antiferruginoso pés em forma de
“H” com ponteira de PVC antiderrapante. (OPÇÃO: LV 136 - pé fundido)

SUPORTE DE SORO REGULÁVEL COM PÉS
ENCAPADOS

• LV 35i - Totalmente em inox pés em forma de “H” com ponteira de PVC
antiderrapante. (OPÇÃO: LV 136i – pé fundido)

OPCIONAIS:
• Rodízio de 2” a 4”.

Dimensões: C 0,40m x L 0,40m x A 1,94m.
(Para outras dimensões favor consultar)

Cód. LV 35

Cinco pés em tubo quadrado de aço cobertos com capa em polipropileno,
haste fixa e haste regulável em tubo redondo de aço, com 04 ganchos em
trefilado de aço dispostos em X na parte superior. Regulagem de altura com
sistema de bucha em aço maciço (isento de porca) e manipulo.Regulagem
de altura com sistema de bucha em aço maciço (isento de porca) e manipulo.
MODELOS:
• LV 178 - Pés e haste fixa em pintura epóxi pó após tratamento
antiferruginoso. Haste regulável e ganchos em aço inox. Pés com
ponteira de PVC antiderrapante.
• LV 179 - Pés e haste fixa em pintura epóxi pó após tratamento
antiferruginoso. Haste regulável e ganchos em aço inox. Pés com
rodízios giratórios tipo bola de 2”.

SUPORTE DE SORO REGULÁVEL

• LV 178i - Pés, haste fixa, haste regulável e ganchos em aço inox.
Pés com ponteira de PVC antiderrapante.

Pés, estrutura e haste superior em tubo redondo de
aço, e quatro ganchos em trefilado de aço.

• LV 179i - Pés e haste fixa, haste regulável e ganchos em aço inox.
Pés com rodízios giratórios tipo bola de 2”.

MODELOS:

OPCIONAIS:

• LV 25 – pés e estrutura pintados em epóxi pó após tratamento
antiferruginoso, haste superior e ganchos em aço inox, pés com ponteiras
de PVC antiderrapante. (OPÇÃO – LV 134: pé fundido)

• Rodízios de 2” a 4”.
Cód. LV 179i

Dimensões: D 0,58m x A 1,20m/2,20m.
(Para outras dimensões favor consultar)

• LV 26 – pés e estrutura pintados em epóxi pó após tratamento
antiferruginoso, haste superior e ganchos em aço inox, pés com rodízios
giratórios tipo bola de 50,80mm. (OPÇÃO – LV 135: pé fundido)
• LV 25i – pés, estrutura, haste superior e ganchos em aço inox, pés com
ponteiras de PVC antiderrapante. (OPÇÃO – LV 134i: pé fundido)
• LV 26i – pés, estrutura, haste superior e ganchos em aço inox, pés com
rodízios giratórios tipo bola de 2”. (OPÇÃO – LV 135i: pé fundido)

OPCIONAIS:
• Rodízios de 2” a 4”.
Dimensões: C 0,40m x L 0,40m x A 1,20m/2,20m.
(Para outras dimensões favor consultar)
Cód. LV 25i

Cód. LV 26

