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Mais seguros e resistentes. 
Construídos para durar.

TAMPOS



A NAUTILUS desenvolve soluções inova-
doras e de qualidade para equipamentos 
escolares e tecnologias de aprendizagem.

A NAUTILUS possui 2 unidades industriais 
localizadas no sul da Europa e os seus 
clientes e redes de distribuição garantem 
a sua presença em mais de 30 países.

Hoje a NAUTILUS é a empresa líder em 
Portugal e uma referência no mercado eu-
ropeu.

A NAUTILUS iniciou o seu percurso em 1996 
com a produção de mobiliário doméstico. 
Em 1999, a empresa passou a dedicar-se 
à produção de mobiliário escolar, com re-
conhecido sucesso. Hoje, a atividade da 
NAUTILUS é mais abrangente, consistindo 
na produção de móveis em madeira, me-
tal e polipropileno, destinados não só ao 
segmento escolar, mas também orientado 
para a produção de móveis para escritó-
rios, bibliotecas, igrejas, museus, etc.
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Os tampos ERGOS EDGE incorporam polipropileno injetado nas 
orlas das mesas, oferecendo diferentes configurações e com a 
possibilidade de combinar várias cores.

Os tampos ERGOS EDGE utilizam Polipropileno (PP) nas orlas para 
conferir maior resistência a impactos, quando comparadas às orlas 
de madeira ou pvc. Não são utilizadas colas ou vernizes (sem produtos 
tóxicos).

O Polipropileno utilizado é injetado no molde a alta pressão (800 ton.) 
e fundido às fibras da madeira, tornando as orlas super resistentes e 
impossíveis de remover. Os tampos ERGOS EDGE reduzem os danos 
quando as mesas são movidas e eventualmente chocam entre si, 

contra as paredes ou outros móveis.

DURÁVEL
PP é fundido às 
fibras da medira

ECOLÓGICO
Sem colas ou 
vernizes

TAMPOS

https://www.youtube.com/watch?v=4uUvqz_Vprs
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Orlas dos tampos em polipropile-
no colorido moldado por injeção

O PP é fundido (não colado) às 
fibras da mesa, o que o torna alta-
mente resistente

Mais resistente do que as orlas 
dos tampos tradicionais em ma-
deira

Ecológico (não utiliza colas nem 
vernizes)

Não descasca, não tem juntas e
é resistente a impactos

Rebordo inferior arredondado 
em toda a periferia, que aumen-
ta o conforto e a segurança dos 
utilizadores.

Espessura do tampo: 20mm

Cantos arredondados: R = 30 mm

Rebordo inferior
arredondado

Suporte de caderno

Suporte para copo
Ranhura para caneta

Orlas elegantes
e coloridas

TAMPOS
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Com opção de mesa individual ou mesa dupla, os tampos ERGOS 
EDGE permitem diferentes opções de cor de orla e de superfície, 

possibilitando a combinação de diferentes acessórios: ranhura para 
caneta, suporte para copo e batente de caderno.

TAMPOS

Tampo individual: 750 x 600 mm
Tampo duplo: 1200 x 600 mm
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Diferentes opções de estrutras.

Combine o tampo ERGOS EDGE com as nossas 

estruturas de mesas individuais ou duplas, fixas ou 

reguláveis.

TAMPOS
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Polipropileno
100 446 432 427 000

123

411

1466 661 2169

406

1797 6927656

623

362

Estruturas Metálicas
PINTURA

RAL 7035 RAL 9016RAL 7037 RAL 3000RAL 7021 RAL 5010RAL 9006

RAL 6029

RAL 9005

Superfícies
TERMOLAMINADO

T166
Cinza 

T517
Faia

Todas as cores disponíveis além dos padrões, em pedidos mínimos de 100 unidades.

Acabamentos

STANDARD

STANDARD STANDARD

TAMPOS



www.nautilus.pt

VIRTUAL TOUR
360º


