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Plataformas

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt 
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Mini Office.
A estação de trabalho 
para casa e escritório.

Robustez, ergonomia em um desenho 
leve e atemporal. Desenhada para o uso 
no home office, a Mini Office engloba 
elementos de uma estação de trabalho 
profissional da Operis, como eletrificação, 
e é ideal para trabalho individual em 
espaços de escritórios, com mais ou 
menos privacidade.

Robustez, ergonomia e funcionalidades 
de eletrificação, em um desenho leve e 
atemporal. Desenhada para o uso no home 
office, a Mini Office engloba elementos de 
uma estação de trabalho profissional da 
OPERIS e é perfeitamente encaixada também 
para trabalho individual em espaços de 
escritórios, com mais ou menos privacidade.
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Forma e Função

A Mini Office apresenta um design minimalista e sem exageros.

Os pés foram projetados com uma leve angulação nos

dois eixos, deixando a composição ainda mais harmônica.

PRODUTO 
DE LINHA

Produtos e acabamentos 
de catálogo com lead 

time reduzido.

Modalidades de Atendimento

Calha

Calha para acomodação da régua de 
tomadas (não inclusa) ou fonte para 
computadores. Possui furação para 
fixação de abraçadeiras plásticas e 
gabarito para enrolar cabos.

A calha pode ser instalada tanto do 
lado direito, como no esquerdo.

Pés

Pé (1 unidade) com tampa de saque 
rápido, para descida de fiação.  
Este pé pode ser montado em 
qualquer uma das quatro posições. 
Confeccionados em aço, possui 
sapatas de nivelamento do piso  
em polipropileno.

Gaveta

Gaveta rasa confeccionada em 
aço, com trilhos telescópicos, para 
acomodar pequenos objetos. Esta 
gaveta pode ser intalada tanto no 
lado direito, como no lado esquerdo.
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Mini Office - lâmina Natural
Tampo em MDF 18mm com lâmina de madeira pré composta 
na cor carvalho americano e faixa de 43cm ebano catedral.
Acabamento em verniz a base d’água, com poros abertos, 
mantendo o toque natural da madeira.

Especificações Técnicas

Acabamentos

Carvalho Americano Preto Preto

Laminado
melamínico 
MDP Metálicos

Cód.: MOLAMINA

1200 600

730

1200

600
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3D WAREHOUSE

https://3dwarehouse.sketchup.com/catalog/32aaedb1-3726-4c30-be0c-2a2997c35bdc/mini-office
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Mini Office - Plywood
Tampo em MDP 18mm na cor branca ou na cor preta, 
com fita de borda 2,5mm MULTIPLEX, remetendo ao 
compensado/playwood. Estrutura metálica disponível 
nas cores preta e branca.

Especificações Técnicas

Acabamentos

Preto Branco BrancoPreto

Laminado
melamínico 
MDP Metálicos

Cód.: MOPLAYB

1200 600

730

1200

600
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3D WAREHOUSE

https://3dwarehouse.sketchup.com/catalog/32aaedb1-3726-4c30-be0c-2a2997c35bdc/mini-office
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Mini Office - Amadeirada
Tampo em MDP 18mm Carvalho Prata com fita de 
borda 2,5mm. Estrutura metálica disponível nas 
cores preta e branca.

Especificações Técnicas

Acabamentos

Carvalho Prata BrancoPreto

Laminado
melamínico 
MDP Metálicos

Cód.: MOMADP

1200 600

730

1200

600
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3D WAREHOUSE

https://3dwarehouse.sketchup.com/catalog/32aaedb1-3726-4c30-be0c-2a2997c35bdc/mini-office


A Operis é uma empresa integrante do grupo
Fortline, especializada na fabricação de móveis
para escritório. Somamos quase 30 anos de
experiência no desenvolvimento de linhas
completas para as mais variadas áreas de negócio,
produzindo mobiliário customizado e soluções de
design que colocam a experiência humana como
elemento principal.

Contamos com mais de 40 mil metros quadrados  
de área fabril, compondo uma das maiores e mais
tecnológicas bases industriais moveleiras da
América Latina. Máquinas de alta tecnologia e  
450 profissionais compõem um time com um só
objetivo: contribuir para a sociedade fomentando
uma cultura de espaços de trabalho cada vez mais
criativos, versáteis e funcionais.

Dentro dessa ótica de melhorar os espaços  
de trabalho, desenvolvemos o Zelo, nosso 
programa de pós-venda que realiza retornos 
periódicos ao cliente. 

O objetivo é verificar a qualidade e usabilidade 
dos produtos, receber feedbacks e realizar 
reparos, caso sejam necessários. Tudo isso 
para prevenir eventuais desregulagens, 
instruindo e tirando dúvidas sobre a limpeza e 
a conservação dos móveis de escritório. Assim, 
garantimos que as características ergonômicas 
do nosso mobiliário sejam aproveitadas em sua
totalidade, proporcionando sempre a melhor
experiência possível das pessoas com o  
seu espaço.

A Operis
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Human Centered Office


