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PARABÉNS!
Você acaba de adquirir um móvel Grif! Os móveis Grif são especialmente projetados,
desenvolvidos e montados a partir dos resultados de pesquisas das tendências nacionais,
atendendo as exigências ergonômicas e às normas da ABNT.
Leia com atenção as instruções e tire o melhor proveito da sua melhor escolha.
1. GARANTIA GRIF
Seu produto está coberto com garantia GRIF por um período de cinco anos a contar da data da
nota fiscal contra qualquer defeito causado no processo de fabricação.
ATENÇÃO! Não são cobertos pela garantia GRIF:
A má estocagem do produto no seu recebimento e aceite da nota fiscal.
Defeitos causados acidentalmente, apontados pelo cliente após a data de montagem do
produto e vistoria realizada com assinatura de recebimento de entrega.
Deformação, quebras ou danos de qualquer natureza, provocados por uso inadequado
do produto, como riscos, esfolamentos, lascas, quebras de componentes, exposição
direta ou indireta ao sol ou intempéries, uso de produtos de conservação inadequados,
defeitos causados por golpes extremos, não comuns ao uso normal para qual o produto
foi concebido e vazamento de líquidos ou água molhando com intensidade o produto.
Nota: Não são defeitos: marcas inerentes a processos de fabricação ou herdadas pela
natureza.
2. RECOMENDAÇÕES PARA O ARMAZENAMENTO
Manter os produtos longe de locais úmidos e nunca colocá-los em contato com a água;
Usar adequadamente os produtos evitando exposição ao sol, pois pode causar
alterações na sua cor original, evitando desta forma a perda da garantia e assegurando
o bom funcionamento do produto;
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Tomar cuidado com o deslocamento, manutenção e limpeza dos móveis evitando
pessoas não autorizadas ou produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos, fatos
que podem acarretar na perda da garantia;
Caso se faça necessário o deslocamento do móvel de um lugar para outro, certifique
que seja feito por profissionais especializados, tendo-se em vista que danos no
manuseio ou transporte não estão contemplados pela garantia;
Os quadros de vidros e as portas devem ser armazenados em pé, de forma que não
encostem uns nos outros, a fim de evitar fissuras, quebras dos vidros, que amassem as
molduras dos quadros ou riscos;
Componentes de estrutura como batente, montante, coluna, calha e etc. Devem ser
armazenados em pé, a fim de evitar riscos profundos e amassar as peças;
Os painéis de madeira podem ser armazenados uns em cima dos outros, desde que
devidamente embalados;
Todos os materiais só podem ser abertos por um técnico autorizado GRIF.
3. INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS
A instalação é realizada por técnicos autorizados pela Grif, portanto, a mesma se
responsabiliza por qualquer erro de manejo na montagem dos produtos.
Nota: Ao contratar montadores de empresas terceirizadas, os ricos de danos aos seus
produtos Grif são reais e podem de fato acontecer. A Garantia Grif não se responsabiliza e não
cobre danos em produtos que não sejam montados pelos seus técnicos.
Para não perder a Garantia Grif, que de fato é direito dos nossos clientes, sugerimos a espera
de um técnico autorizado pela própria empresa.
4. USO, REGULAGEM E RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
Ao escolher produtos da marca Grif, você garantiu uma ferramenta importante de trabalho que
vai ajudá-lo a ter o conforto e versatilidade necessários ao seu dia-a-dia no escritório. Para
utilizar o seu produto da melhor maneira possível, é necessário seguir as instruções de uso
contidas nesse manual.
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4.1 ESTAÇÕES/ MESAS DE TRABALHO E MESAS DE REUNIÃO
 Utilização
Após o nivelamento a mesa/estação esta disponível para uso;
No caso de Mesa de Trabalho Regulável:
O ajuste de altura da estrutura é feita através de acionamento por botão.
 Recomendações de segurança
Nunca exceder a carga máxima de 75 kg nas extremidades da mesa;
Para movimentação do local, levantar a mesa para não danificar as sapatas;
Não movimentar o conjunto puxando pelos painéis, pois poderá comprometer a
estabilidade;
Nas Mesas Reguláveis, não forçar a rotação da manivela após regulagem Mínimo
/ máxima (mínima é de 685 mm e a máxima de 908 mm) das elevações.
Antes de pressionar os botões do pedestal para ajustar a altura da mesa,
verifique se não consta nenhum objeto sobre o tampo, que poderia causar
acidentes na hora do destravamento do pedestal.
Recomenda-se de ajuste a altura da mesa, ajustando pedestal por pedestal, até
que toda estrutura esteja nivelada na altura desejada.
Pressione ambos os botões do pedestal, para destravar o sistema do botão e
assim possibilitar o ajuste do pedestal à altura desejada.
Ajuste o pedestal a altura desejada, usando para sua melhor visualização a
escala contida no pedestal inferior.
Após posicionar o pedestal na altura desejada,solte os botões e verifique o
travamento do sistema do botão, através de um “clique” de travamento.
4.2 CALL-CENTER
1) Utilização
Após o nivelamento do painel divisório e do posto de atendimento (PA) esta
disponível para uso.
Para ajuste de posição vertical da superfície de bancada suporte para monitor e texto
utilizar as manivelas, observando o sentido correto de rotação, após ajustes deixar
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sempre na posição horizontal e voltadas para fora da PA, de forma a evitar choques
involuntários pelo usuário.
2) Recomendações de segurança
Nunca exceder a carga máxima de 75 kg nas extremidades da mesa;
Para movimentação do local, levantar o mobiliário para não danificar as sapatas;
Não movimentar o conjunto puxando pelos laterais ou bordas, pois poderá
comprometer a estabilidade;
Nas bancadas reguláveis, não forçar a rotação da manivela após regulagem
mínima / máxima das elevações.
Bancada suporte monitor regulagem mínima/máxima (800 mm/930 mm).
Bancada suporte texto regulagem mínima/máxima (670 mm/800 mm),
4.3 ARMÁRIOS/ ARQUIVOS/ ESTANTES/ ROUPEIROS
1) Utilização
Abertura de portas
Certifique-se que fechadura está destrancada;
Utilize os puxadores (alça ou embutido) para abrir as portas e nunca a chave;
Ao abrir a porta do armário suspenso, o amortecedor a gás a manterá elevada,
impedindo que a mesma feche sobre a mão do usuário.
Prateleira: certifique-se de que a prateleira esteja apoiada sobre os quatro
pinos de apoio. Caso queira variar a posição da prateleira, proceda da seguinte
maneira:
Após desocupar retire a prateleira, em seguida remova os quatro pinos
de apoio e os coloque na posição desejada, observando o nivelamento. A
seguir recoloque a prateleira.
Quadro para Pasta Suspensa, para o deslocamento do quadro para fora do
Armário de Porta de Giro, as portas deverão estar abertas formando um ângulo
superior a 90° em relação à frente do armário;
O curso máximo de saída do quadro é de 400 mm limitado pela corrediça para
Armário com porta de Giro, e 350 mm para Armário Porta de Correr;
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As pastas deverão ser apoiadas no perfil do quadro, conforme o sentido de
apoio (lateral ou frontal).
2) Recomendações de segurança:
Prateleira, manter os pinos de apoio sempre bem encaixados;
Nunca exceder a carga máxima de 15 kg por prateleira para armário suspenso
com porta de giro e estante, e 10 kg para armário suspenso porta de correr;
Nunca exceder a carga máxima de 20 kg por prateleira para armário com porta de
giro e estante, e 15 kg para armário com porta de correr;
Quadro para Pasta Suspensa, carga máxima permitida por quadro de pasta
suspensa igual a 15 kg para armário com porta de correr e 20 kg para os
armários com porta de giro;
O usuário não deve ser apoiar sobre o quadro para retirar a pasta.
Porta, ao movimentar as portas dos armários com porta de correr (abrir ou
fechar), tomar cuidado para não prensar os dedos entre a porta em movimento e
a lateral do armário;
Não remover o pistão a gás do armário suspenso porta de giro, pois a porta não
se manterá aberta e pode causar acidente ao usuário.
4.4 GAVETEIROS
 Utilização
Abertura da gaveta;
Certifique-se que a fechadura está destrancada;
Abra as gavetas utilizando os puxadores, e nunca puxando pela chave. A
abertura é limitada pelo curso da corrediça;
Na gaveta de pasta suspensa, colocar a pasta encaixada sobre o perfil em “Z” ou
no perfil da gaveta de aço;
Prateleira: certifique-se que a prateleira esta apoiada sobre os quatro pinos de
apoio; Caso queira variar a posição da prateleira. Proceda da seguinte maneira;
Após desocupar retire a prateleira, em seguida remova os quatro pinos de apoio e
os coloque na posição desejada, observando o nivelamento. A seguir recoloque a
prateleira;
Nunca exceder a carga máxima de 15 kg por prateleira para armário.
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 Recomendações de Segurança
Gaveta, carga máxima de 7 kg por gaveta;
Carga máxima de 10 kg por prateleira;
Nunca se apoiar sobre a gaveta;
Não sentar sobre o gaveteiro;
Carga máxima por rodízio 30 kg;
Abrir uma gaveta de cada vez.
4.5 DIVISÓRIAS/BIOMBOS TIPO PAINEL
As divisórias/biombos tipo painéis podem ser fornecidos conforme sua classificação:
1) Dimensional
Divisória/Biombo baixo – até 900 mm.
Divisória/Biombo médio – 901 a 1400 mm.
Divisória/Biombo alto – 1401 a 1800 mm.
Divisória/Biombo extra alto – acima 1801 mm.
2) Funcional
Com visibilidade do ambiente – Constituída por painéis transparentes.
Divisão de ambiente – Constituída por painéis de madeira, composta ou não por
cobertura com tecido.
Com passagem de fiação e caixa elétrica – Componente(s) para passagem de fios.
3) Utilização
A divisória/biombo é composto por três painéis ou mais. Dispostos a formar
configurações ou layout como, por exemplo: C, L, H , T ou X , com ângulos retos
ou de 90° entre si.
4) Recomendações de Segurança
As divisórias/biombos não devem ser utilizadas como suporte ou apoio de qualquer
espécie.

MANUAL TÉCNICO

MT
001

REV
10

Página:
9 / 16

Limite de segurança - Força máxima aplicada horizontalmente a 100 mm abaixo do
topo do painel 18N (aproximadamente 18 Kg).
Em painéis transparentes não provocar qualquer tipo de impacto.
4.6 ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA
FV - FECHAMENTO DE VÍDEO OU CPU
1) Utilização
Fechamento utilizado para ocultar fiações/cabos da parte posterior da CPU dos
microcomputadores dispostos nas mesas utilizadas para o atendimento ao público.
2) Recomendações de segurança
Nunca se apoiar no acessório;
Não provocar qualquer tipo de impacto.
ST - SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO E MOUSE
1) Utilização
Regular a altura dos microcomputadores de mesas que não possuem regulagem de
altura.
2) Recomendações de segurança
Nunca se apoiar no acessório;
Não provocar qualquer tipo de impacto.
AP1 - APOIO PARA OS PUNHOS (PARA TECLADO E MOUSE)
AP1 A - APOIO PARA OS PUNHOS (PARA TECLADO)
APIB - APOIO PARA OS PUNHOS (PARA MOUSE)
1) Utilização
O dispositivo de apontamento (mouse) deve estar apoiado na mesma superfície do
teclado, colocado em área de fácil alcance e com espaço suficiente para sua livre
utilização.
2) Recomendações de segurança
Carga máxima 30 kg;
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AP2 - APOIO PARA OS PÉS
1) Utilização
Corrige a postura sentada apoiando as costas corretamente;
Auxilia na prevenção de dores lombares, nas costas e lesões relacionadas à má
postura;
Impede a compressão das artérias e veias sob o fêmur e melhora a circulação
sanguínea nas pernas evitando varizes.
Produto em conformidade com a Norma Regulamentadora 17 | 7.3.4. Para as atividades
em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a partir da análise ergonômica do
trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da
perna do trabalhador. (117.015-5/I1).
Possui exclusivo mecanismo de regulagem de altura milimétrica de 60 a 140mm
acionado com os próprios pés através de uma roldana central giratória posicionada no
centro da base. Inclinação com balanço, que se ajusta de acordo com a postura do
usuário e acabamento com pés de borrachas antideslizante.
2) Recomendações de segurança
Carga máxima 40 kg;

SPC 1 - SUPORTE PARA CPU TIPO CARRINHO COM RODÍZIOS
SPC 2 - SUPORTE ESTREITO PARA CPU TIPO CARRINHO COM RODÍZIOS
1) Utilização
Suporte para ser colocado sob a mesa onde for instalado microcomputador com CPU
tipo torre, com possibilidade de fácil deslocamento para manutenção.
2) Recomendações de segurança
Nunca se apoiar no acessório;
Não provocar qualquer tipo de impacto.
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4.7 BALCÕES PARA PREENCHIMENTO DE GUIAS E CHEQUES.
1) Utilização
Após o nivelamento a mesa/estação esta disponível para uso;
2) Recomendações de segurança
Nunca exceder a carga máxima de 50 kg nas extremidades da mesa;
Para movimentação do local, levantar o mobiliário para não danificar as sapatas;
Não movimentar o conjunto puxando pelos laterais ou bordas, pois poderá
comprometer a estabilidade;
5. CUIDADOS COM A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PEÇAS
Confira abaixo uma lista dos materiais indicados para limpeza geral dos produtos GRIF:

Não deixe de ler! Segue abaixo, o modo de limpeza específico de cada material:
5.1 Móveis em MDP
Limpeza normal: Use uma flanela limpa e seca ou um pano umedecido com água ou
detergente neutro, se necessário.
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Em caso de manchas utilize: Um pano umedecido com solução álcool/água (partes
iguais).
Não utilizar: Produtos abrasivos, como saponáceo, esponja de aço e tipo scotch brite,
entre outros.
5.2 Móveis envernizados (revestidos em lâmina de madeira)
Limpeza normal: Remova a camada mais grossa de poeira com espanador para não
arranhar. Em seguida, passe um pano limpo.
Não utilizar: Varsol, Querosene, Palha de Aço, Abrasivos e Cera.
Obs.: Não apoiar sobre o tampo copos ou xícaras sem proteção na base, ou qualquer
objeto úmido.
5.3

Móveis pintados – MDF
Limpeza normal: Utilize um pano limpo e úmido com sabão de coco ou detergente
neutro.
Em caso de manchas utilize: Álcool para manchas mais resistentes.
Não utilizar: Varsol, Querosene, Palha de Aço, Abrasivos e Cera.

5.4 Laminados Melamínicos de Alta e Baixa Pressão, Lisos e Texturizados.
Em caso de:
Gordura

de

gordurosos

mão,

pó,

(margarina,

produtos Utilizar pano limpo (algodão) umedecido e
manteiga, torcido com detergente neutro.

óleos etc.)
Tinta de caneta esferográfica, pincel Pano limpo umedecido com álcool 92,8º INPM
atômico e pincel mágico.

para remoção da tinta. Logo após, passar pano
umedecido em água.

Caneta marca texto

Pano limpo umedecido em água.

Baton, café, chá, mostarda, catchup.

Pingar gotas de detergente neutro sobre a
mancha. Limpar em seguida com pano limpo.
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Nota: Para Laminados de Alta Pressão, há manchas que só podem ser retiradas até 16
horas após o contato: batom ou esmalte de unhas, água oxigenada, café, chá, bebidas
alcoólicas, refrigerantes, vinagre de vinho, sangue, urina e tinta de caneta.

5.5 Estofados e Painéis em tecido
Limpeza normal: Antes de limpar com substâncias líquidas, retire o excesso de pó com
um aspirador sem escova. Utilize um pano limpo e úmido com água fria para retirar
poeira e sujeiras leves. A secagem deve ser feita na sombra, em temperatura ambiente.
Em caso de manchas utilize: Para uma intervenção rápida, limpe a mancha com pano
úmido a partir das bordas em direção ao centro.
Não utilizar: Sabão ou detergente; Produtos químicos que contenham compostos
clorados; Escovas ou outros abrasivos.
Nota: É recomendável que em tecidos de lã e poliéster seja feita aplicação de um
protetor, tornando o tecido repelente contra manchas de água, óleos e poeira.

5.6 Aço pintado, aço escovado ou Alumínio polido
Limpeza normal: Retire o pó, com flanela seca, ou pano macio levemente umedecido
com água. Os movimentos de limpeza com o pano devem sempre acompanhar o
sentido das estrias na peça, evitando-se passá-lo com movimentos circulares.
Em caso de manchas utilize: O aço escovado ou o alumínio polido podem alterar o brilho
e a aparência com o contato contínuo das mãos. Ao perceber uma pequena alteração na
aparência, inicie a manutenção semanal com polidores específicos para alumínio. Para
dar brilho no aço escovado, use glicerina (vaselina) líquida com pano macio até a total
absorção.
Não utilizar: Nunca use produtos químicos, esponja de aço ou qualquer material que
arranhe a superfície de seu móvel.
5.7 Vidro
Limpeza normal: Utilizando um pano macio umedecido em álcool em gel ou
convencionais produtos de limpeza de vidros, passe por toda a área suja com
movimentos circulares. Para sujeiras mais profundas dissolva sabão de côco em uma
solução de água, embeba uma esponja limpa nesta solução e lave toda a área.
Enxague em água corrente, secando com um pano limpo e seco.
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Não utilizar: Nunca use esponja de aço ou qualquer material que arranhe a superfície do
vidro.
Manutenção: Diariamente deve ser limpa a superfície de vidro com álcool gel ou
detergente multi-uso.
Não utilizar: Nunca use esponja de aço ou qualquer material que arranhe a superfície do
vidro.
5.8 Polipropileno
Para não riscar o material, antes de iniciar qualquer tipo de limpeza do polipropileno, poderá
utilizar um espanador de pó ou passar levemente um pano macio para remover qualquer
partícula de poeira e sujidades soltas.
A limpeza regular pode ser feita com sabão neutro e água, qualquer produto de limpeza de
vidros também pode funcionar bem para remover a oleosidade da superfície.
Limpe o polipropileno com a ajuda de uma esponja ou pano macio umedecido com água e
detergente neutro. Enxágüe e seque logo em seguida.
Para remover o encardido, poderá tentar uma dica caseira. Coloque o objeto que será limpo
longe da luz direta do sol e, em seguida, faça uma mistura de vinagre, detergente e
bicarbonato de sódio. Para fazer, utilizando um recipientes apropriado, faça a mistura utilizando
partes iguais até formar uma pasta consistente.
Espalhe o produto em todo o plástico e deixe agir por alguns minutos. Utilize uma esponja para
esfregar a superfície. Enxágüe e seque bem a superfície.
Dicas e informações adicionais
Se em contacto constante com polipropileno, alguns produtos podem causar manchas
irreversíveis. Uma vez que tenha ficado em contato direto com a superfície do material, as
únicas opções seriam lixar, pintar ou, se possível, substituir a superfície.
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Se possível, antes de iniciar qualquer método de limpeza, testar uma pequena área
imperceptível. Como o bicarbonato de sódio é um produto levemente abrasivo, poderá riscar
algumas superfícies de plástico.

6. TRANSPORTE
O transporte dos produtos Grif é feito com o máximo de cuidado e critério, pois a forma de
acondicionamento ao transportar é o que preserva à integridade do mobiliário.
As peças são embaladas uma a uma no ato do carregamento.
Deve se proteger com cobertor ou papelão para evitar o atrito e avaria de qualquer
natureza (esfolamento, amassamento e etc...).
É importante travar e amarrar a carga para que não mexa durante o seu transporte.
Nota: Estas instruções são validas para o transporte Grif ou transporte contratado pelo
cliente.
7. CRITÉRIOS PARA EMBALAGEM E DESTINAÇÃO FINAL
A madeira utilizada nos produtos Grif é oriunda de florestas com manejo florestal
ambientalmente adequado de espécies exóticas, como o Eucalyptus Grandis, Eucalyptus Pinus
Caribea Hondurensis, Eucalyptus Oocarpa, Eucalyptus Gandis, Eucalyptus Saligna, Eucalyptus
Urograndis.
A Grif preza pela utilização de embalagens e matérias primas recicláveis e/ou recicladas, a fim
de que, ao final da vida útil dos produtos, os mesmos possam ser novamente reincorporados
em outros processos, por isto os produtos Grif possuem uso limitado de substâncias perigosas.
Segue abaixo informações sobre a destinação final dos produtos, restos de produtos e ou
embalagens:
Produto: O tratamento e a disposição devem ser feitos de acordo com a legislação local
vigente. Não descartar este produto em esgotos, lagos, rios e mananciais.
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Restos de produtos: Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados
conforme legislação local vigente.
Embalagem usadas: As embalagens deverão ser encaminhadas a reciclagem ou
descartadas de acordo com a legislação local vigente.
Para ter acesso a maiores informações ambientais sobre produtos adquiridos, incluindo opções
para o descarte dos produtos pós-consumo e formas de substituição de elementos de vidro
eventualmente danificados, entre em contato com a Grif.
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