
DV802 Workstation



        Sistema modular que alia flexibilidade e elegância - Há linhas que deixam uma 
marca inesquecível na evolução de uma empresa. Isto faz o passado e a tradição por 
si só e traz de volta o conceito de bons projetos feitos com paixão artesanal. Essa 
ideia resultou em um alto nível de flexibilidade: a oportunidade de se utilizar 
modulações; otimizando o uso do espaço, que se traduz em economias importantes. 
Linhas leves e simplicidade geométrica são as forças motoras desse sistema para 
escritórios, que inclui uma variedade de acessórios e componentes com cores que 
combinam entre si.

        Flexible and elegant modular system – There are some collections that leave an 
indelible trace on the evolution of a company. This makes the past and tradition its 
own and recovers the concept of winning projects with passionate artisanship. This is 
the idea that generates a high level of flexibility: the opportunity to develop furniture 
along the axes; an important recovery of space which translates into significant 
savings. Clean line and geometric simplicity are the driving forces of this office 
system that comes with a variety of accessories and matching colourful components.
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Estações de trabalho esp. 1,8 cm em melamínico com fita de borda em ABS de esp. 0,2 cm  
Corpo e prateleiras esp. 1,8 cm em melamínico
Portas deslizantes esp. 1,8 cm em melamínico com fita de borda em ABS na mesma cor 

Tampos e armários de serviço 

Nogueira Caiena

Carvalho Hanover Carvalho Avelã Carvalho Prata Noce Monza Noce Mare Tabaco

Estruturas metálicas

Prata Branco

Transparente Jateado VermelhoVerde AmareloAzul

Carvalho Munique

Nogueira Thar Preto Grafite Cinza Matrix Argila Ovo

Platina Branco Ártico Branco Diamante

Painéis frontais em vidro temperado esp. 0,8 cm 
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Mesa plataforma dupla 158 de profundidade com  
aberturas oblongas e caixas de tomadas.  

802.TB.25.14_ L 140
802.TB.25.16_ L 160
802.TB.25.18_ L 180

802.TB.29.14_ L 140
802.TB.29.16_ L 160
802.TB.29.18_ L 180

802.FB.25.28_ L 280
802.FB.25.32_ L 320
802.FB.25.36_ L 360

802.SB.25.42_ L 420
802.SB.25.48_ L 480
802.SB.25.54_ L 540

Tampos terminais 

802.PT.01.15_ L 158

P 40 × H 1,8Par de placas de fechamento para pés centrais 
(shaft) 

802.GC.01.07_ L 158

Fechamento 
shaft central
 

P 40 × H 40

802.CT.02.15_ L 158

Armários terminais com 
portas deslizantes

300.FP.28.00
Para plataforma dupla

Suporte para fixação 
painel frontal Painel frontal  -  esp. 0,8 

P 0,8 × H 39

FP08

V

T - Transparente
J - Jateado
C - Colorido

Final do Código:
*Utilizar duas unidades
por painél

L 64: 300.FP.V1.06T ( J ou C ) 
L 79: 300.FP.V1.07T ( J ou C )
L 99: 300.FP.V1.09T ( J ou C )
L 119: 300.FP.V1.11T ( J ou C )
L 139: 300.FP.V1.13T ( J ou C )
L 159: 300.FP.V1.15T ( J ou C )
L 179: 300.FP.V1.17T ( J ou C )


