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Mixer posee un alto estándar en materiales, diseño y acabados, a fin de 

satisfacer los exigentes niveles de los directivos. Una línea que cautiva en el 

mercado gracias a la calidad de sus piezas y a su diseño, características que 

elevan su reputación. La línea combina características funcionales y 

sofisticadas; tiene tapa deslizante tanto en las mesas de los directivos como 

en las mesas de reunión. Combina materiales nobles, como madera natural y 

cuero.

A Mixer possui elevado padrão em materiais, design e acabamento 

a fim de atender exigentes níveis de diretoria. Uma linha cativa no 

mercado graças à qualidade de suas peças e ao seu design, 

características que elevam sua reputação.  A linha alia 

características funcionais e sofisticadas, possui tampo deslizante 

tanto nas mesas de diretoria quando nas mesas de reunião. 

Combina materiais nobres como madeira natural e couro.

Mixer, mobiliário 
de alto padrão.

Mixer, mobiliario 
de alto estándar.
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Patas de acero calandrado 
revestido de cuero, con una 
estructura para subir los cables.

Tampos deslizantes exclusivos 
para boa acomodação de 
fontes e cabos.

Pés em aço calandrado 
revestido em couro com 
estrutura para subida de cabos.

Tapas deslizantes exclusivas 
para una mayor comodidad
para fuentes y cables.

Tampo MDF duplo: superior em 
folha natural de madeira e 
verniz inferior matizado preto.

Tapa MDF doble: superior en 
hoja natural de madera y 
barniz inferior matizado negro.
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A mesa de reunião Mixer apresenta 
um desenho sofisticado para 
espaços executivos. Disponível em 
quatro tamanhos retangulares.

La mesa de reunión Mixer presenta 
un diseño sofisticado para 
espacios ejecutivos. Disponible en 
cuatro tamaños rectangulares.

Acabamento em couro, 
o melhor toque e conforto.

Acabado en cuero, el mejor 
toque y la mayor comodidad.

Mecanismo exclusivo 
de deslizamento.

Mecanismo exclusivo 
de deslizamiento.

 La principal característica de las mesas para 

directivos es la combinación de acabados; el cuero 

en las superficies de trabajo recorta las áreas de 

contacto en armonía con todo el conjunto.

A principal característica das mesas de 

diretoria é a combinação de acabamentos, o 

couro nas superfícies de trabalho recorta as 

áreas de contato em harmonia com o todo o 

conjunto.

Elegante, sóbria
e funcional.

Elegante, sobria 
y funcional.
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A linha Mixer apresenta uma fabricação 

sofisticada em todas as suas peças – mesa 

de trabalho, mesa auxiliar, mesas de 

reunião, armários e gaveteiros. 

La línea Mixer ofrece una fabricación 

sofisticada en todas sus piezas - mesa de 

trabajo, mesa auxiliar, mesas de reunión, 

armarios y cajoneras.
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As cores escuras na parte 

inferior valorizam a superfície 

superior em madeira natural.

Los colores oscuros en la parte 

inferior realzan la superficie superior 

de madera natural.
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Acabamentos AcabadosDesenhos técnicos Diseños Técnicos

Verniz Barniz

Freijó Wengue Noce Quartier

Preto

Metálicos Metálicos

Preto Grafite/Cinza Branco

Couro natural Cuero natural

Carvalho VermelhoPau Ferro

* Disponível para 
tampos da mesa, 
gaveteiro e credenza.

* Disponible para 
encimeras de mesa, 
cajonera y credenza.

MX2010C

Mesa diretoria com tampo 
deslizante  revestido em couro

MX1206
MX1006

Mesa auxiliar com 

revestidos em couro

Tampo deslizante

DIRETORIA 

REUNIÃO 

MX2412
Mesa de reunião com 
tampo deslizante e pés 
em couro.

MX3612

MX3010 MX4212

Mesa de reunião com 
tampo deslizante e pés 
em couro.

Mesa de reunião com 
tampo deslizante e pés 
em couro.

ARMAZENAMENTO 

MX0774P
Armário credenza 
com 4 portas. 

MX0774G
Armário credenza 
com 4 gavetas. 

MX019/40
Gaveteiro volante 
4 gavetas

MX020/40
Gaveteiro volante 2 gavetas
e uma gaveta pasta.



Sobre a Operis 

Parceria DVO

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.

Trouxemos da Itália o padrão de acabamento e 

precisão da DVO SPA. Muito além do design, a 

colaboração com a DVO visa também a incorporação 

das melhores práticas e padrões de qualidade 

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 

pelo produto
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R. Enxovia, 472 Cj. 2701 Ed. Neo Corporate | São Paulo SP Brasil +55 11 2769.9444

www.operis.com.br

contato@operis.com.br @operismobiliario operismobiliario


