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Places, 
liberdade para criar.

Places é prática e inspiradora. Um sistema de mobiliário desenhado para 

estimular a integração e a criatividade dentro de empresas que querem ir 

muito além do básico. Os ambientes projetados com a linha Places são 

um convite ao relaxamento criativo. Além disso suas soluções atendem as 

principais demandas atuais: a interação entre os colaboradores, uso 

racional do espaço, arquivamento adequado, estações de trabalho sem 

endereço fixo, leveza nas formas e variedade de acabamentos em linha 

Places, 
libertad para crear.

Places es práctica e inspiradora. Un sistema de mobiliario diseñado para 

estimular la integración y la creatividad dentro de las empresas que quieren ir 

mucho más allá de lo básico. Los ambientes diseñados con la línea Places son 

una invitación a la relajación creativa. Además, sus soluciones atienden las 

principales demandas actuales: la interacción entre los colaboradores, el uso 

racional del espacio, archivo adecuado, estaciones de trabajo sin dirección 

fija, ligereza en las formas y variedad de acabados en línea disponibles.



Linha Places

Absolutamente inovadora, soluciona muitas das necessidades dos novos layouts 

de escritórios com produtos em linha. O que antes era resolvido com 

especificações especiais, agora, sem complicação, já sai pronto da fábrica. Prática 

e econômica, descomplica configurações que necessitam de personalização por 

ter modulação inteligente, permitindo adaptações diferenciadas.

Absolutamente innovadora, soluciona muchas de las necesidades de los 

nuevos diseños de oficinas con productos en línea. Lo que antes era resuelto 

con especificaciones especiales, ahora, sin complicación, ya sale listo de la 

fábrica. Práctica y económica, simplifica configuraciones que necesitan 

personalización por tener modulación inteligente, permitiendo adaptaciones 
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Os elementos modulares da linha Places dão liberdade 

total para você criar ambientes completos e inteiramente 

adaptáveis as mais diversas situações de uso.

Los elementos modulares de la línea Places le dan total 

libertad para crear ambientes completos y completamente 

adaptables a las más diversas situaciones de uso.

Módulos com 5
opções de altura.

Módulos con 5 
opciones de altura.

Armarios guarda 
volúmenes con puertas.

Armários guarda 
volumes com portas.

6 tamanhos de tampo.
6 tamaños de tapa.

Acessório plástico 
para floreira.

Accesorio plástico 
para florería.

Asiento extraíble, en 
espuma laminada con 
6 opciones de color.

Assento removível, em 
espuma laminada com 
6 opções de cores.

Tapa vendida 
por separado.

Tampo vendido
separadamente.

Opções em cores para
o fundo dos nichos.

Opciones en color para 
el fondo de los nichos.

2 versões de pés, 4 apoios 
ou rodapé contínuo.

2 versiones de patas, 
4 apoyos o rodapié continuo.

Opciones con cajones 
en dos tamaños.

Opções com gavetas
em dois tamanhos.

Pés em madeira com
2 opções de altura.

Patas de madera con 
2 opciones de altura.

Opções de 
montagem com 
nichos abertos ou 

Opciones de montaje 
con nichos abiertos 
o cerrados.

Pés em estrutura 
metálica

Patas en estructura 
metálica con 2 opciones de 
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733

416
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PÉ
ACESSÓRIOS

Pé painel
450x25x705
PEPL4574

Pé painel
900x25x705
PEPL9074

Assento
900x450x45
ESTPL9045

Floreira
900x450x120
FLPL9045

Chapa antiempenamento
1700X73X15
RFPL1700

Pé painel
450x25x1015
PEPL45105

Pé metálico
450x70x705
PAPL4574R

Pé metálico
900x70x705
PAPL9074R

Pé painel
900x25x1015
PEPL90105

Pé metálico
450x70x1015
PAPL45105R

Pé metálico
900x70x1015
PAPL90105R

Base metálica
450x70x1015
BSPL9045

Conjunto com 
4 pés metálicos
70x30x70
PEPL7030

TAMPO

900X450X25 - TPPL9045 900X900X25 - TPPL9090

2700X450X25 -TPPL27045 2700X900X25 - TPPL27090

1800X450X25 - TPPL18045 1800X900X25 -TPPL18090

MICROMÓDULOS - 416 MINIMÓDULOS - 733

Aberto
900x450x416
ABPLSP 43

1 gaveta
900x450x416
ABPL1G 43

2 gavetas
900x450x416
ABPL2GP43

Aberto
900x450x733
ABPLSP 

Armário
900x450x733
ABPL2P

2 gavetas
900x450x733
ABPL2G

2 gavetas e 
1 gaveta para 
pasta suspensa
900x450x733
ABPL1G2GP

1 gaveta
1 nicho
900x450x733
ABPL1G1N

Aberto com
fundo falso
900x450x733
ABPLSPFF

MÓDULOS 1050

Aberto
900x450x1050
AMPLSP

Armário
900x450x1050
AMPL2P

2 Gavetas
900x450x1050
AMPL3G

Armário 1 nicho
900x450x1050
AMPL2P1N

1 gaveta 
2 nichos
900x450x1050
AMPL1G2N

2 gavetas
1 nicho
900x450x1050
AMPL2G1N

Escaninho
900x450x1050
AMPLESC6P

Aberto com
fundo falso
900x450x1050
AMPLSPFF

INTERMEDIÁRIO - MÓDULOS 1360

Aberto
900x450x1360
AIPLSP

Armário
900x450x1360
AIPL2P

Armário 1 nicho
900x450x1360
AIPL21N

Armário 2 nichos
900x450x1360
AIPL2P2N

2 gavetas,  
1 gaveta para 
pasta suspensa 
e 2 nichos
900x450x1360 
AIPL1G2GP2N

2 gavetas
2 nichos
900x450x1360
AIPL2G2N

3 gavetas
1 nicho
900x450x1360
AIPL3G1N

Escaninho
900x450x1360
AIPLESC8P

ALTO - MÓDULOS 1670

Aberto
900x450x1670
AAPLSP

Armário
900x450x1670
AAPL2P

Armário 3 nichos
900x450x1670
AAPL2P3N

Armário 2 nichos
900x450x1670
AAPL2P2N

2 gavetas
3 nichos
900x450x1670 
AAPL2G3N

3 gavetas
2 nichos
900x450x1670
AAPL3G2N

2 gavetas,  
1 gaveta para 
pasta suspensa 
e 3 nichos
900x450x1670
AAPL1G2GP3N

Tomada start in z - 1 tomada 3 pinos 
ABNT e 1 carregador USB duplo
140 X 64 X 67
T-START

Desenhos técnicos Desenhos técnicos
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Grafite Prata BrancoPreto

Azul Concept Cinza Concept Vermelho Concept Laranja Concept Bege Concept Verde Concept

Tecidos Tejidos

Metálicos Metálicos

* Acabamentos em fórmica 
disponíveis apenas para fundo de 
armários da linha Places.

* Acabados en formica disponibles 
sólo para el fondo de los armarios 
de la línea Places.

Borgonha Amarelo Claro

Fórmica Formica

Acabamentos 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



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


