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Caixas elétricas com tampas 
basculantes em toda 
extensão da mesa.

Cajas eléctricas con tapas 
basculantes en toda la 
extensión de la mesa.

Painéis divisores em vidro 
com 8 mm sem perfis 

Paneles divisores de vidrio 
de 8 mm sin perfiles 

Armários com portas de correr e 
prateleiras internas. Puxadores 
personalizados em alumínio.

Armarios con puertas correderas y 
estantes interiores. Tiradores 
personalizados en aluminio.

Nexus é uma linha de mobiliário para projetos que se destacam 

pelo conforto, a máxima qualidade e durabilidade. Seus 

diferenciais são a base com perfil triangular e a versátil solução 

em calha eletrificada com livre acesso em toda a extensão da 

mesa. Possui uma família completa de armários e estantes 

divisoras que permitem configurar estações de trabalho 

completas. 

Conexão entre 
qualidade e design.

Nexus es una línea de mobiliario para proyectos que se 

destacan por el confort, la máxima calidad y durabilidad. Sus 

diferenciales son la base con perfil triangular y la versátil 

solución en canaleta electrificada con libre acceso en toda la 

extensión de la mesa. Tiene una familia completa de armarios y 

estantes divisores que permiten configurar estaciones de 

trabajo completas.

Conexión entre 
calidad y diseño.
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Plataformas com opções de armários nas 

extremidades privilegiam armazenamento próximo ao 

posto de trabalho ou pés trave de seção triangular 

Plataformas con opciones de armarios en los extremos 

privilegian el almacenamiento cerca del puesto de trabajo 

o patas traba de sección triangular transmiten ligereza.



Linha Nexus

3

Em todas as composições da linha Nexus, 

chamam atenção as características que 

são seu diferencial: a qualidade de 

acabamentos e o desenho robusto. 

Desenvolvida para oferecer a melhor 

solução aos projetos onde a durabilidade, 

beleza e ergonomia sejam indispensáveis. 

A linha Nexus supera todas as 

necessidades dos espaços de trabalho 

e vai além. 

A combinação dos tampos com as bordas 

com corte a 45 graus e distanciadores das 

bases triangulares nas mesas de diretoria, 

gerência e reuniões conferem leveza ao 

desenho. Design elegante e arrojado. 

En todas las composiciones de la línea Nexus, 

llaman atención a las características que son 

su diferencial: la calidad de acabados y el 

diseño robusto. Desarrollada para ofrecer la 

mejor solución a los proyectos donde la 

durabilidad, belleza y ergonomía sean 

indispensables. La línea Nexus supera todas 

las necesidades de los espacios de trabajo y 

va más allá.

La combinación de las tapas con los bordes 

con corte a 45 grados y distanciadores de las 

bases triangulares en las mesas de dirección, 

gerencia y reuniones confieren ligereza al 

diseño. Diseño elegante y arrojado.

Plataformas, 
Estações de Diretoria 
e Gerência.

Plataformas, 
Estaciones de Dirección 
y Gerencia.
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As mesas de reunião Nexus marcam pela precisão de 

seu design, aliando beleza e funcionalidade. A 

atenção aos detalhes está na confecção dos tampos 

em MDF revestidos em ambas as faces com folhas 

de madeiras nos acabamentos em verniz UV e 

usinagem da borda na parte inferior. Um desenho 

limpo e adequado a todos os estilos de escritórios.

Las mesas de reunión Nexus marcan la precisión de su 

diseño, aliando belleza y funcionalidad. La atención a los 

detalles está en la confección de las tapas en MDF 

revestidas en ambos lados con hojas de madera en los 

acabados en barniz UV y mecanizado del borde en la parte 

inferior. Un diseño limpio y adecuado a todos los estilos de 

oficinas.

Mesas de reunião

Mesas de reunião
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Desenhos técnicos Diseños Técnicos
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Mesa gerência

MRNX1609
MRNX1809
MRNX2009

1600 x 900
1800 x 900

2000 x 900

larg    prof

Reunião semioval

MRENX160 1600 x 1300
larg    prof

Reunião semioval

MRENX200 2000 x 1300
larg    prof

Plataforma simples Plataforma simples Plataforma simples Plataforma dupla Plataforma dupla Plataforma dupla Armário suspenso aberto

Armário suspenso 
com portas de correr 
em acrílico antirreflexivo azul

TLNX1612D
TLNX1812D
TLNX2012D

1600 x 2100
1800 x 2100

2000 x 2100

larg     prof

Mesa gerência complemento 
lado direito

TLNX1612E
TLNX1812E
TLNX2012E

1600 x 2100
1800 x 2100

2000 x 2100

larg     prof

Mesa gerência complemento 
lado esquerdo

MAPNX1609
MAPNX1809
MAPNX2009

1800 (TP=1600) x 900
2000 (TP=1800) x 900

2200 (TP=2000) x 900

larg    prof

Mesa gerência com 
armário nicho

Pode ser montado do lado 
direito ou esquerdo.

Reunião semioval

MRENX240
MRENX300

2400 x 1300
3000 x 1300

larg    prof

Tampo em 2 partes.

Reunião reta

MRENX240R
MRENX300R

2400 x 1000
3000 x 1000

larg    prof

Tampo em 2 partes.

Reunião reta

larg     prof

Reunião reta

MRENX200R 2000 x 1000
larg     prof

Reunião complemento

MRENX160C 1600 x 1200
larg     prof

Utilizar junto com o MREAX300 para 
formar uma mesa de reunião de 
4600 x 1200 x 740.

MAPNX1609
MAPNX1809
MAPNX2009

1800 (TP=1600) x 900
2000 (TP=1800) x 900

2200 (TP=2000) x 900

larg    prof

Mesa gerência com 
armário gaveta

Pode ser montado do lado 
direito ou esquerdo.

Armário apoio plataforma

3N1286EL 
3N1486EL
3N1686EL

1200 x 860
1400 x 860 
1600 x 860

3N1286EC
3N1486EC
3N1686EC

1200 x 860
1400 x 860 
1600 x 860

3N1286EM 
3N1486EM
3N1686EM

1200 x 860
1400 x 860 
1600 x 860

3N1214EL
3N1414EL
3N1614EL

1200 x 1400
1400 x 1400 
1600 x 1400

3N1214EC 
3N1414EC
3N1614EC

1200 x 1400
1400 x 1400 
1600 x 1400

3N1214EM 
3N1414EM
3N1614EM

1200 x 1400
1400 x 1400 
1600 x 1400

ASPL1002NA
ASPL1202NA
ASPL1402NA   

1000 x 200
1200 x 200 
1400 x 200

ASPL1002PA  
ASPL1202PA  
ASPL1402PA

1000 x 200
1200 x 200
1400 x 200

ACPL1405 1400 x 645
larg    prof larg    prof larg    prof larg     prof larg     prof larg     prof larg       alt larg       alt larg       alt

Utilizado para substituir 
a estrutura lateral da 
plataforma dupla Levit e Nexus.

MAPNX1609
MAPNX1809
MAPNX2009

1800 (TP=1600) x 900
2000 (TP=1800) x 900

2200 (TP=2000) x 900

larg    prof

Mesa gerência com 
armário porta + gaveta

Pode ser montado do lado 
direito ou esquerdo.

Gerência

Plataformas Acessórios

MRENX160R 1600 x 1000

prof
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Acabamen- Acabados

Laminado melamínico (MDP) Laminado melaminico

Grafite Cinza Matrix ArgilaPreto

Platina Branco Ártico Branco Diaman-Ovo

Carvalho AvelãCarvalho Hanover Carvalho Prata Noce Monza Noce Mare

Carvalho MuniqueTabaco Nogueira Caiena Nogueira Thar Carvalho Berlim

* Disponíveis apenas 
para mesas de gerên-
cia e mesas de reunião.

* Disponibles sólo para 
mesas de gestión y 
mesas de reunión.

Verniz Barniz

Freijó Wengue Noce Quartier

Carvalho VermelhoPau Ferro

Metálicos Metálicos

Grafite PrataPreto

PlatinaOvo Branco



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


