
 

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO ERGONÔMICO 

NOME DO PRODUTO: APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA 

CÓDIGO DO FABRICANTE: AP-411 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO:  

Produto recomendado como apoio para os pés durante o posicionamento 

sentado utilizando mesa com altura padrão de 75 cm. Proporciona ao usuário 

descanso dos membros inferiores. O descanso para os pés eleva as coxas do 

usuário a um ângulo aproximado de 95º em relação ao tronco e os joelhos 

devem ficar na mesma linha ou pouco acima da articulação dos quadris, de 

forma a evitar compressão da parte posterior das coxas (região poplítea), 

deixando a circulação sanguínea livre. Permite também o posicionamento 

correto ao sentar-se, mantendo a coluna apoiada no encosto da cadeira. 

 

CARACTERISTICAS:  

Equipamento versátil, pois possibilita mudar a angulação da plataforma metálica 

conforme a necessidade, essa mudança é feita com uma leve pressão dos pés 

sobre a plataforma de apoio alterando o ângulo de inclinação. Esse modelo 

possui dispositivo de regulagem de altura e a mudança de posição deste 

dispositivo triangular é possível obter 3 alturas variadas de 65mm,78mm e 100 

mm. Esta alteração é feita através do giro dos triângulos fixados na estrutura. 

Possui acabamento de borracha antiderrapante nas extremidades dos 

triângulos.  

 

COMPOSIÇÃO:  

Plataforma fabricada chapa metálica. Plataforma com acabamento 
antiderrapante. Armação em ferro com pintura eletroforética na estrutura. 
 



 

TAMANHO/PESO/COR:  

Medida da plataforma de chapa metálica: 390 x 285  

Altura mínima: 65 mm 

Altura média: 85 mm 

Altura máxima: 110 mm 

Peso aproximado: 2,100 kg 

Cor: Plataforma e estrutura com acabamento em pintura eletroforética na cor 

preta com material antiderrapante. 

 

GARANTIA: 1 ano  

Não nos responsabilizamos por mau uso e má conservação  

LEGISLAÇÃO:  

Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde do Trabalhador – NR 17. Esta 

NR estabelece no item 17.3.4 que “Para as atividades em que os trabalhos 

devam ser realizados sentados, à partir da análise ergonômica do trabalhador”, 

poderá ser exigido suporte para os pés que se adapte ao comprimento das 

pernas do trabalhador”. O produto em questão atende esta norma. 

 

 


