A

Omega
Design

A Omega Design é especializada no desenvolvimento de soluções mobiliárias
para ambientes educacionais. Está localizada em São José dos Pinhais,
no Paraná, e dispõe de um espaço físico de 3.500 m2, maquinário moderno
e uma equipe capacitada para atender às necessidades do cliente
e tornar seus projetos uma realidade.
A experiência, matéria-prima de qualidade, infraestrutura fabril, controle
dos processos e o atendimento personalizado, é o que nos mantém entre
os líderes no desenvolvimento de soluções mobiliárias educacionais.
Com seriedade, competência e dedicação, o resultado de 23 anos de história
é a satisfação dos nossos clientes.

E

ducação
Infantil

A linha Mobiliário Educacional Infantil combina três ingredientes ideais para esse segmento:
conforto, praticidade e segurança. Foi desenvolvida em conjunto com profissionais, designers
e educadores, que avaliaram e estudaram cada detalhe minuciosamente. O resultado é uma
linha inteligente, que traz para o espaço da sala de aula funcionalidade e ergonomia.

omegadesign.com.br
Rua Carmen Miranda, 330
Afonso Pena, São José dos Pinhais-PR
CEP: 83050-370
Fone/fax: (41) 3211-3500

Educação Infantil
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ducação Infantil –
2 e 3 anos
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ducação Infantil –
4 e 5 anos

nsino Fundamental
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Organizador alto
Dim.: 120 x 52 x 200 cm

Carrinho papelaria
Fácil para organizar
e destacar os
materiais escolares
Dim.: 86 x 55 x 65 cm

Móvel nicho
Ideal para acomodar
e transportar
acessórios
Dim.: 40 x 40 x 45 cm

Carrinho para
brinquedos
Mobilidade
na hora de
guardar os
brinquedos
Dim.: 86 x 55 x
65 cm

Mesa quadrada
Estimula o aprendizado
em equipe
Dim.: 120 x 120 x 56 cm

Espelho
Auxilia na
construção
da identidade
das crianças
Dim.: 100 x 135 cm

Módulo auditório (com gavetas)
Ideal para o momento do teatro
ou das histórias. Todos sentados
para ouvir e assistir
Mesa octogonal
(compõe com a mesa
trapézio)
Dim.: 60 cm de cada
lado e 56 cm de altura

Cadeira professor

Expositor de
brinquedos
(disponível com
caixas)
Dim.: 120 x 50 x
90 cm

Mesa redonda
Dim.: 90 cm de diâmetro
e 56 cm de altura.
Caixa multiuso
Prática na
organização da
sala de aula
Dim.: 70 x 70 x
35 cm

Mesa para
computador
Dim.: 80 x 60 x
60 cm

Mesa trapézio (compõe
com a mesa octogonal)
Flexibilidade na hora
de estudar
Dim.: 60 x 40 cm e 56 cm
de altura

Cadeira infantil
Assento
e encosto
anatômicos

Módulo espuma
para dormir
Ideal para um
breve descanso

Quadro-negro
(disponível em branco)
Dim.: 270 x 120 cm
Organizador baixo
Guarda as mochilas e
os brinquedos
Dim.: 138 x 52 x 100 cm

Organizador com portas
Móvel com espaço para
o professor e os alunos
Dim.: 138 x 52 x 200 cm

Carteira retangular
Dim.: 60 x 40 x 56 cm

Mesa professor
Dim.: 100 x 60 x 75 cm

