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FA Z B EM

T RA BA LH A R  

B EM

N O S S O P R O P Ó S I T O 

Nosso futuro dependedanossacapacidadede colaboração. Por isso,acreditamos

na formação de um círculo positivo que beneficia todosos lados.

Respeito, integridade, transparência, inclusão, oportunidade e defesa do meio

ambiente são os princípios que regem nosso comportamento moral e ético em

relação a todos os públicos envolvidos da empresa e da comunidade. Faz bem

ajudaro próximo.Queremos fazer adiferençanavidadaspessoas.

NOSSAMISSÃO

Inovar os ambientes de trabalho, desenvolvendo e fabricando produtos que

inspiram obem-estar.Promover aqualidade de vida, criando soluçõeshumanizadas

e espaçosenvolventesquedespertamossentidos.

NOSSAVISÃO

Conquistar a liderança de mercado na América Latina como maior fabricante de

soluções de alta performance para ambientes de trabalho, contribuindo com o

desenvolvimento sustentávelda sociedade.

NOSSOS VALORES

⚫ Comprometimento e dedicação em cada detalhe da fabricação e da  

comercialização paraentregar o melhor resultado aocliente;

⚫ Excelênciaquepromoveaconfiançanas relaçõescomnossosclienteseparceiros;

⚫ Valorização daqualidade de vidadaspessoase domeio ambiente;

⚫ Foco em melhoria contínua para a evolução estratégica da empresa e de seus  

colaboradores.
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Q U E M  

SO M O S

Desenvolvemos, fabricamos e distribuímos móveis de escritório

mundo afora há mais de meio século. Acreditamos que ergonomia e

sustentabilidade podem transformaro cotidiano das pessoas de forma

positiva. Essa filosofia está presente em nossos processos, em nossos

produtose navidade nossos clientes.

Por isso, é essencial estabelecer uma relação saudávelcom o trabalho.

Sabendo que é isso o que nossos clientes procuram, criamos uma

cultura em que atenção aos mínimos detalhes é indispensável para

criar ambientes corporativos, onde conforto e satisfação contribuem

paraaumentar aperformance.

Faz Bem TrabalharBem.

O design, a qualidade, a durabilidade e o conforto dos produtos

Alberflex são a realização de um trabalho conjunto de mais de 500

colaboradores,emuma fábricacom maisde 28 milm²,equipada com as

mais modernas tecnologias do mercado. Em seus setores de

ferramentaria, marcenaria, mecânica, tapeçaria e injeção de plásticose

espuma, a Alberflex fabrica praticamente todos os componentes

utilizadosem seusprodutos,garantindo um controle de qualidade total

e dentro dasmais rígidasespecificações internacionais.

A Alberflex investe continuamente em capacitação tecnológica,

automação industrial, controle de qualidade e certificação dos

produtos, porque tem um objetivo único: sempre superar as

expectativasdeseusclientes.

É por isso que aAlberflex éhojeumadasmaioresemelhoresempresas

de móveisparaescritóriosnaAméricado Sul.
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CO N F O RT O

U M A Q U A LI D A D E  

ERGO N Ô M I C A

O designer de ambientes residenciais tem como força motriz o sonho, o desejo,

a individualidade de quem solic itou o projeto. Já o designer de ambientes

corporativos tem como desafio o coletivo, expectativas de usuários diferentes e

questões normativas (NR-17 do MTPS, ABNT e ISO) a serem consideradas no

projeto.

Neste universo de possibilidades de novos espaços, muitos me perguntam o

que eu e aAlberflex temosem comum?

Prontamente respondo: o gosto pela transformação de ambientes e o impacto

que isto pode causarna vida das pessoas.

Neste catálogo você poderá ver alguns produtos, que certamente tem em seu

DNA a ergonomia e irão transformar seu escritório ou home office,

proporcionando conforto.

Symone Miguez

PHD pela Delft University of  

Technology in Industrial Design  

Certificada pelaABERGO 

Consultora de ergonomiaAlberflex

E R G O N O M I A 
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G ET 2

ONDE USAR

A Linha GET 2 tem, entre suas principais

características, a versatilidade. Por isso, é ideal

para grandes ou pequenos escritórios, que

demandam estações de trabalho modularese com

boa relação entre custo e benefício. Encaixa-se

muito bem em salas de reunião, consultórios,

recepções, espaços de descompressão,

coworkings,eventose outros.

QUALIDADEACESSÍVEL

A linhaGET 2 possuidesign funcionale atemporal.

Caracterizada pela praticidade e modernidade, a

linha possui estrutura que combina leveza e

liberdade de composiçãocom altaqualidade.

Versátil, abrangente e flexível, GET 2 possibilita

criar mesas individuais ou espaços operacionais

múltiplos, em escritórios executivos ou espaços

de reunião. Sintetiza funcionalidade e design para

atender as mais diversas necessidades do

escritório.

C Ó D I G O S D E L I N H AS

1 2 3 4 5

1) MR2GTR1 2) MR2GTC1 3) M2GTRCO1 4) M2GTR1 +M2GTX1

5) M2GTP1 + M2GTX1

MESAS
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GET 3

ONDE USAR

Com design arrojado em bases e composição

expressiva que une o metal e amadeirados, a linha

GET 3 pode ser utilizada harmonicamente em

grandes escritórios, de forma modular, ou ainda

em áreas de staff e até de gerência. Encaixa-se

bem em escritórios executivos e recepções nos

maisdiversos segmentosdemercado.

PERSONALIDADE NA MEDIDA

A linha GET 3 possui estruturaem metal e forma

composições perfeitas com tampos amadeirados,

criandoambientessofisticadosecontemporâneos.

Além disso, bases com angulações dão um toque

robusto e ao mesmo tempo sofisticado aos mais

diversosespaços.

É uma solução ideal para locais com maior

exigência por elegância, podendo compor muito

bem ambientesexecutivosde gestão, porexemplo,

além de se encaixar em escritórios de

praticamente todosossetores.

1 2 3 4 5

C Ó D I GO S  DE L I NH AS

6

1) M3GTR1 + M3GTX1 2) M3GTRCO1 3) M3GTRSO1

4) ML3GTFD1I + ML3GTFD1F 5) MR3GTR1 6) MR3GTRMI + MR3GTRMF

MESAS
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GET 4

Muito utilizada para a composição de ambientes

de staff e coworkings, a linha oferece diversas

opções de acessórios, como divisores, armários,

gaveteiros e fechamento lateral para se adequar

aosmaisdiferentes tiposdenecessidades.

ONDE USAR

Ideal para grandes escritórios, principalmente

espaços de trabalho compartilhados, agências e

ambientes em geral onde a criatividade é fator

chave. Ainda pode ser utilizada em salas de

reuniões e funciona especialmente bem em

composiçõesgrandes.

UM CLÁSSICOCONTEMPORÂNEO

Elegante e confortável. A linha GET 4 é uma

homenagem à simplicidade de formas e

composições funcionais.

Com pés quadrados, a linha destaca-se por um

desenho sóbrio e atemporal, com estações

linearese aofertade espaçosde trabalhoamplos.

C Ó D I GO S  DE L I NH AS

1 2 3 4 5 6

1) MR4GTR1 2) MR4GTRMI + MR4GTRMF 3) ML4GTFD1I +ML4GTFD1F

4) M4GTRCO1 5) M4GTRSO1 6) M4GTR1 + M4GTX1

MESAS

7 13



GET 5

ONDE USAR

Pode ser bem utilizada em composições de

grandes ambientes, emprestando um charme
clássico com suas formas e acabamentos. Em

salas de reuniões, ambientes executivose de alta

gerência, a linha ganha destaque e mostra toda a
suamagnitude.

INSPIRADO NA FORMAORGÂNICA

A linha GET 5 é uma coleção de grande impacto

visual, onde a riqueza dos planos de trabalho e a

preciosidade nos acabamentos criam uma síntese

perfeita entre função e design, elegância e

tecnologia.

Os materiais da estrutura – aço pintado ou

cromado – habilmente combinados com uma

escolha cuidadosa de tampos em lâmina de

madeira ou pintura de alta qualidade, remetem à

tradição artesanal e enfatizam o alto padrão do

mobiliário executivo.

C Ó D I G O S  DE L I NH AS

1 2 3 4 5

1) M5GTE1 2) M5GTRSO1 3) M5GTR1 + M5GTX1 4) MR5GTE1 5)MR5GTR1

6

MESAS
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HIT é a linha de mesas mais amplae completa do

portfólio de produtos, contendo desde balcões,

mesasoperacionais e de staff, mesas de reunião e

ambientesexecutivos.

Com uma relação de custo e benefício muito

atrativa, a linha é utilizada em ambientesonde se

deseja a mesma versão do produto para os mais

diversosusose aplicações.

Com linhasorgânicase arredondadas, a linha HIT

oferece uma gama de opções de composição

grande e versátilpara comporespaçosde trabalho

dos maisvariados.

ONDE USAR

Dos grandes escritórios, coworkings, eventos e

ambientes modulares aos menores espaços como
salas individuais, recepções e até o home office. A

linha HIT confere modernidade e praticidade de
uso com omenor investimento.

HIT

ENCAIXEPERFEITO

1 2
3 4

C Ó D I G O S  DE L I NH AS 1) MRHR 2) MHLFD1I + MHLFD1F 3) M1HR + M1HX 4) M1RHMI + M1RHMF

MESAS
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COMPLETAE
VERSÁTIL DA

RECEPÇÃO À
DIRETORIA.

C Ó D I G O S  DE L I NH AS 5) M1RHC 6) MRHMEO 7) MHO 8) MHR

5 6 7 8
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MESAS

1 1 21

I T

IT é a linhade produtosque oferece soluçõesespeciais

para ambientes que exigem alternância de postura.

Com modulações de altura e adaptações exclusivas, a

linha leva soluções funcionais para os escritórios

modernos.

A linha IT possui desde mesas dobráveis, mesas com

cortes em ângulos até estações de trabalho com

possibilidade de alternância de alturas, podendo ser

encaixadasnasmaisdiversasnecessidades.

Destaque para as possibilidades de rodízios em

praticamente toda a linha, o que garante praticidade,

mobilidade e flexibilidade de composições.

ONDE USAR

A linha é própria para utilização em call centers, que

exigem maior flexibilidade de regulagem de altura, e

também para grandes áreas de atendimento e staff,

onde mobilidade e praticidade são elementos

prioritários.

Com os recursos de mesasdobráveis, a linha também

é bastante aplicada em eventos itinerantes,

treinamentose no segmento hoteleiro, tendoem vista

sua principal característica de rápida adaptação para

montagensprovisóriasem diversasatividades.

O MÓVELINTELIGENTE

REGULAGEM DIGITAL DE  
ALTURA DAS MESAS É UMA  

DAS SOLUÇÕES DA LINHAIT.

1 2 3

4

5

C Ó D I G O S  DE L I NH A S

MESAS  
DOBRÁVEIS

1) MITR 2) MITT 3) MITD

4) MITC 5)MITD



MESAS

12 23

PATH

ONDE USAR

Por conta de sua maciça composição em madeira

combinada ao metal, a linha é essencialmente
utilizada em ambientes de diretoria e alta

gerência, salas de reunião e em escritórios

corporativos, levando personalidade e bom gosto
em seudesign.

UM CLÁSSICO QUE NUNCASAI DE MODA

PATH é o clássico que nunca sai de moda. Com

suas composições amadeiradas que caminham

juntas ao metal e pintura tecnológica, a linha é

sofisticada e imponente, conferindo destaque

para oambiente.

Os pés com tampos robustos e bases suspensas

trazem a classe e a elegância que ambientes de

alta gerênciademandam.

23

C Ó D I G O S  DE L I NH AS 1) MRPRE 2) MPRE 3) MPRE+ MPRXE
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MESAS

13 23

TWIST

ONDE USAR

As estações de trabalho da Twist formadas por

mesas e armários, criam ambientes operacionais
harmoniosos. Sua formação permite maior

utilização dos espaços proporcionando leveza e

praticidade

UM CLÁSSICO QUE NUNCASAI DE MODA

A linha Twist abre novas soluções criativas para o 

trabalho em equipe. Suas estações lineares oferecem
postos de trabalho de maneira organizada, funcional e 

confortável.
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15 25

C Ó D I G O S  DE L I NH AS 1) OLIRC 2) OLIC 3) SISR 4) SISC 6)SISC

2

3 4

MESAS  
DE APOIO

Agregar elegância e modernidade a um

ambiente são os princípios das linhas de mesas

de apoio SIS e OLÍVIA. Desenvolvidas com

design contemporâneo e com elementos que

ressaltam o conforto dos espaços, elas auxiliam

na composição dos mais diversos tipos de

ambientes, desde os corporativos aos

residenciais.

A OLÍVIA é composta por mesas de apoio em

madeira, em versões que podem ser utilizadas

de forma individual ou combinadas, garantindo

um toque arquitetônico ao espaço.

Já a linha SIS é trabalhada com estrutura em

ferro e tampo em vidro ou madeira, de forma

elegante e discreta, complementando a

composição desejadaparaum ambiente.

ONDE USAR

SIS e OLÍVIA são os complementos

perfeitos para levar elegância e

modernidade aos mais diversos ambientes,

desde salas de leitura, espaços

residenciais, clínicas, escritórios

executivos, eventos, até ambientes

corporativos, como salas de espera,

reunião, áreas de descompressão e

ambientes de diretoria.

O COMPLEMENTOIDEAL

6

1

MESAS

25



STOCK UP

Concebidas de forma modular, permitem agregar

módulos ou acessórios e acabamentos externos

de acordo do usuário. São compactas e flexíveis,

não sendo necessáriaa tração mecânica.

ONDE USAR

As estantes deslizantes são muito úteis para os
mais variados segmentos, do uso residencial em

closets, dispensas e estoques, ao uso comercial e
corporativo, para estoques de lojas, escritórios,
almoxarifados, consultórios médicos, hospitais,

hotéis, universidades, cartórios e em ambientes
públicos, como bibliotecas, repartições públicas,

museus eoutros.

ORGANIZAÇÃO EPRODUTIVIDADE

As estantes deslizantes STOCK UP da Alberflex

são ideais quando o assunto é organizar espaços,

garantindo ambientes mais produtivos e flexíveis,

com baixo investimento.

A linha STOCK UP possui várias combinações

paraatender asnecessidadesde arquivamento de

diversos itens, como papéis, produtos de limpeza,

alimentos, roupas, calçados, documentos,

ferramentas, peças de museus, itens de pesquisa,

lotes de produtos, medicamentos e o que mais a

imaginação desejar.

MODULARES, AS  

ESTANTES DA  

LINHA STOCK UP  

PODEM SER  

COMPLEMENTADAS  

CONFORME A  

DEMANDA.

ARQUIVAMENTO
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RETORNO DE  

INVESTIMENTO ÀCURTO  

PRAZO, COM IMEDIATA  

ECONOMIA DE ESPAÇOS  

PARA ARMAZENAGEM  

LOCADOS OU PRÓPRIOS.

PRATELEIRAS  

COM REGULAGEM  

DE ALTURA.

SUPORTE DE  

PASTASSUSPENSAS

GAVETAS  

PERSONALIZÁVEIS

CABIDEIROS  

INTERNOS

PASTAS  

PENDULARES

PRATELEIRAS  

CORREDIÇAS

SISTEMAS DE  

TRAVAS PODEM SER  

ACIONADOS COM  

OS PÉS,  

CONFERINDO  

SEGURANÇA E  

PRATICIDADE NA  

MOVIMENTAÇÃO  

DAS ESTANTES  

DESLIZANTES.

ITENS DISPONÍVEIS  

NA LINHASTOCK UP

1 7 2 9



DIV

Com possibilidade de aplicação de materiais

diversos, como lâminas amadeiradas, vidro,

isolamento acústico e acessórios, em uma ampla

gama de cores e combinações, a linha DIV se

adequa com perfeição aos variados ambientes,

com a separação total ou como isolador de ruídos

entre as estações, auxiliando na amplitude

arquitetônica dosespaços.

ONDE USAR

As divisórias são

indicadas para espaços

de call center, agências, e

ambientes em geral que

exigem privacidade e

isolamento de ruídos

durante o dia adia. Ainda

podem ser utilizadas em

áreas de recepção, em

configurações específicas

e de atendimento ao

público emgeral.

INPIRADA NAS PESSOAS

As divisórias da Alberflex representam uma linha

completa de produtos que oferecem

funcionalidade, leveza e praticidade na

composiçãode espaçosde trabalho.

DIVISÓRIAS

1 8 31



PELE DE  
VIDRO

A utilização de vidros temperados garante

segurança a esse tipo de fechamento, que é

acompanhado por sistemas de fixação e vedação

em alumínio e borracha.

ONDE USAR

Salas de reunião, estações de trabalho que

demandam maior privacidade, em pequenos e

grandes escritórios. Ideal para quem busca

isolamento térmico e acústico em ambientes

específicos, mas que não quer abrir mão da

luminosidade e amplitudedeespaços.

A ELEGÂNCIA DO VIDRO

A Pele de Vidro é um sistema para separação de

ambientes moderno e de altaeficiência acústicae

térmica. Com opções de laminação fosca e

transparente, permite a criação de espaços

modernos, sem perda de luz externae amplitude

luminosa, principalmenteem escritórios.

DIVISÓRIAS

19 3 3



MADEIRA

CASABLANCA
COD. E65

CHOCOLATE
COD. E60

VELASQUEZ
COD. E61

ITALIAN NOCE
COD. E62

NOGUEIRA 

MOKA
COD. E63

MONTREAL
COD. E64

PRETO
COD. E71

CINZA
COD. B72

ARGILA
COD. B73

BRANCO
COD. B77

BEGE
COD. B70

FREIJÓ
CATEDRAL
COD. M45

WENGUE  

CATEDRAL
COD. M68

MADEIRADO MADEIRADO MADEIRADO MADEIRADO MADEIRADO

MADEIRADO BP LIS O BP LIS O BP LIS O

BP LISO BP LIS O

LÂMIN A

DE MADEIRA

LÂMIN A

DE MADEIRA

ACABAMENTOS

PINTURA METÁLICA

PRETO  
LISO

COD. 06

BRANCO  
LISO

COD. 07

CINZA  
METÁLICO

COD. 10

CINZA

COD. 13

GRAFITE

COD. 14

ARGILA
COD. 16

BEGE

COD. 17

CAMURÇA

COD. 18

PRETO
MICROTEXTURIZADO

COD. H6

BRANCO  
MICROTEXTURIZADO  

COD. H7

ALUMÍNIO

NATURAL

COD. 08

GRAFITE
COD. E02

BP LIS O
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SAC - 0800  770 3979

www.alberflex.com.br

alberflex@alberflex.com.br

Alberflex Indústria de Móve is Ltda.

Av. Rudo lf Dafferner, 867 l 18085-005 

So rocaba l São Paulo, Brasil

AlberflexOficial Alberflex

Telefone: (41) 3027 3202 - WhatsApp (041) 99964-0069

http://www.alberflex.com.br/
mailto:alberflex@alberflex.com.br

