


Gestão ecoeficiente dos recursos naturais nos 18 mil m² de 
área construída na unidade fabril, em Garibaldi/RS. 



No decorrer dos nossos 65 anos de atuação, 
percebemos que algo sempre nos impulsionou a 
buscar soluções inovadoras e a remodelar nossa 
linha de produtos conforme as transformações 
no ambiente de trabalho. Observamos 
necessidades e ousamos, através da visão 
experiente, propor soluções.

A nossa paixão é saber que embora as inovações 
sejam constantes, só terão sucesso se as 
necessidades e anseios de cada cliente forem 
observadas. Propomos, mas não limitamos as 
possibilidades. A definição de melhor é ampla e 
varia conforme as particularidades. 

Sabemos disso, e ficamos extremamente 
empolgados ao executar um projeto. Em cada 
detalhe damos o nosso melhor, pois cada 
produto é único e influencia no trabalho e na 
vida das pessoas que o utilizam. 

O compromisso que assumimos na busca por 
escritórios melhores vai além do ambiente 
empresarial. Esta é nossa bandeira, uma filosofia 
que nos acompanha desde o início, e decidimos 
incorporá-la ao nosso logotipo. Estávamos na 
busca por este algo e, ao mesmo tempo, ele 
sempre nos acompanhou. 

Em escritórios melhores, não é só o trabalho 
que flui melhor, a vida também. E esse é nosso 
compromisso com você.

por escritórios melhores
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institucional  | sustentabilidade

Nossa sede, em Garibaldi, na Serra Gaúcha, 
inaugurada em 2010, recebeu o VI Grande 
Prêmio de Arquitetura Corporativa e exibe 
mais de 18 mil m² de área construída em um 
terreno de 75 mil m². A estrutura comporta a 
gestão ecoeficiente dos recursos naturais. 

O melhor que buscamos para os escritórios é 
o resultado de um processo. Aperfeiçoamos 
cada etapa para que, somadas as partes, o 
resultado venha a ser exatamente aquilo que 
projetamos inicialmente. 

Vista interna do moderno parque fabril da unidade Rota do Sol.

de área útil fabril

8.150 m2

18.000 m2

26.150 m2

Alfândega

Total de

Rota do Sol 
Fábrica 

Fábrica 

cultura de excelência

personalização e exclusividade

agilidade e pontualidade

Somos reconhecidos pelo acabamento e durabilidade de nossos 
produtos e pela gestão de negócio que prioriza a satisfação de 
nossos clientes.

O setor de engenharia está preparado para customizar os 
produtos de acordo com as necessidades de cada projeto e 
tem capacidade técnica para dar suporte a grandes contratos 
nacionais e internacionais.

Atendemos a grandes pedidos com pontualidade. Para garantir 
as entregas com cuidado e eficácia, a empresa conta com 
transportadora própria, integrada ao centro de distribuição 
localizado na capital de São Paulo. 

O parque fabril inaugurado em 2010 
foi construído a partir do conceito de 
sustentabilidade. A estrutura moderna está 
adequada para o uso dos recursos naturais 
de forma eficaz. É o que denominamos gestão 
ecoeficiente: o crescimento em perfeita 
harmonia com a natureza e a sociedade. 
Nossos produtos são desenvolvidos e 
produzidos dentro desse conceito. 

Separação de resíduos para 
correta destinação ambiental.

Iluminação natural no setor de 
produção.

Iluminação natural no setor 
administrativo.

Cobertura vegetal para 
redução da temperatura nos 

ambientes internos.

Iluminação autônoma, 
formada por células 

fotovoltaicas.

Sistema de captação de águas 
pluviais.
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+ de 30 showrooms
nas principais cidades brasileiras

06 representações internacionais:
Bolívia, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela

FSC®

Saiba mais sobre o FSC®

A Bortolini tornou-se uma das primei-
ras fabricantes de mobiliário corporati-
vo no Brasil a conquistar a certificação 
FSC® em seus produtos. 

O FSC® é um sistema de certificação 
voluntário, independente e transparente, 
que visa a promoção de melhores práticas 
de gestão e de produção florestal. Esta 
certificação garante que a madeira 
usada na fabricação de um produto 
provém de florestas certificadas de 
acordo com rigorosos critérios sociais, 
ambientais e econômicos. Ao comprar 
produtos com a marca FSC® contribui-
se para o uso responsável dos recursos 
florestais no mundo. 

Adquirir produtos FSC® é pré-requisito 
para as empresas que se dedicam 
a projetos de empreendimentos 
sustentáveis com base no critério 
LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) criado pelo 
USGBC (U.S. Green Building Council).

ISO 9001

Conquistada pela Bortolini pela 
primeira vez no ano de 2008, a ISO 9001 
é uma norma internacional que tem 
como objetivo aumentar a eficácia dos 
processos de organização nas empresas 
certificadas, otimizando atividades e 
gastos, tendo como fim a satisfação 
de todas as partes envolvidas, ou seja, 
clientes, colaboradores e fornecedores. 

ABNT

O mobiliário da Bortolini segue 
rigorosamente as especificações 
da ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. 

Fundada em 1940, a ABNT é o Órgão 
responsável pela normalização técnica 
no país, fornecendo a base necessária 
ao desenvolvimento tecnológico 
brasileiro. É uma entidade privada, 
sem fins lucrativos, reconhecida como 
Fórum Nacional de Normalização – 
ÚNICO – através da Resolução nº 07 do 
CONMETRO, de 24.08.1992.

institucional  | certificações e premiações

legia

legale

pluri

Plataforma linear

Sistema multifuncional de 
mobiliário

Sistema multifuncional de 
mobiliário
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treinamento e capacitação
A Universidade Corporativa Bortolini tem como 
missão treinar e aperfeiçoar o capital humano 
da empresa.

inovação
O estúdio de Inovação e Design Bortolini realiza 
pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.  
Busca a solução sustentável das necessidades 
das pessoas em seus ambientes de trabalho.

institucional

ambientes
e produtos
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victoris

triarii
Destinada para gabinetes de 
comandantes contemporâneos, 
criativos e práticos.

A versatilidade desta linha compõe a sofisticação de um produto 
único, exclusivo. 

premium
O desenho desta linha foi 
concebido para apresentar uma 
mesa de diretoria tradicional, 
indicada para transmitir 
sobriedade.

v i c to r i s  -  p re m i u m  -  t r i a r i i

executivos
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gerência e staff
l e g i a  -  p l u r i  -  l e ga l e  -  s o l i  -  e t h o s  -  e rgo n

pluri
Extremamente versátil, é capaz 
de atender a amplos projetos e 
necessidades específicas dentro 
do escritório contemporâneo.

legale
Multifuncionalidade para dar 
mais liberdade de configurações 
– característica essencial dos 
ambientes de trabalho deste 
século.

legia

Com design que valoriza suas formas e equilibra beleza estética 
e função, valoriza os ambientes e permite a racionalização dos 
espaços.
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ergon

gerência e staff

soli

ethos

Ergonomia extrema. O cuidado 
com a saúde e o conforto de 
cada indivíduo.

A produtividade passa a ser 
consequência de um ambiente 
projetado para a integração.

É funcional e prioriza o dinamismo com o uso mínimo de espaço.
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staff

executivos

Móveis que complementam com requinte e sofisticação as linhas 
de produtos da Bortolini.

arquivamento
exe c u t i vo s  -  s ta f f

reunião
v i c to r i s  -  p re m i u m  -  t r i a r i i  -  p l u r i  -  e t h o s  -  e rg o n

victoris
Arrojo nas formas e sobriedade 
nos acabamentos marcam o 
design desta linha.

premium
A sobriedade e a elegância 
andam juntas com o conceito 
tradicional da linha Premium.
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ethos
Conceitua a identidade coletiva 
do ambiente de reunião.

ergon
O design ideal para ambientes 
de reunião práticos e de uso 
constante, por diversos perfis 
de profissionais.

triarii

pluri

A audácia em ir além e 
romper os padrões alimenta 
a personalidade única desta 
linha.

Versatilidade é o que não falta 
para a linha Pluri, que permite 
alterações rápidas e práticas.

reunião
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coletivos
A troca de experiências é ponto-
chave para o crescimento 
coletivo.

Inspirada nos volumes utilizados 
na arquitetura, apresenta 
superfícies e aberturas que 
criam movimento e harmonia. 

recepção
ve n i re
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callcenter
ve r i tà

Espaços reduzidos também 
podem ser confortáveis. 
Prova disso são as estações de 
callcenter Verità.

painéis
É importante observar as 
especificidades de cada 
indivíduo no seu posto de 
trabalho e adequar o layout do 
projeto a essas demandas. 
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cadeiras

Para complementar sua gama de produtos e 
fornecer ao mercado brasileiro cadeiras para 
escritório de altíssima qualidade, a Bortolini 
foi buscar na Europa uma parceria. Com 
exclusividade no Brasil, a Bortolini produz e 
comercializa as cadeiras alemãs Interstuhl, 
ampliando, através desta parceria, o seu 
portfólio de produtos com design ergonômico, 
altamente tecnológico e premiado.

Fundada em 1961, a Interstuhl figura entre 
as duas maiores fabricantes de cadeiras da 
Europa. A empresa familiar perpetua, em sua 
segunda e terceira geração de administradores. 
Com sete subsidiárias no continente europeu 
e mais de 1000 distribuidores, a Interstuhl 
atua mundialmente. Por meio dessa parceria 
exclusiva, a Bortolini tem a oportunidade de 
apresentar para os clientes brasileiros o que há 
de mais moderno em relação a cadeiras para 
ambientes de trabalho.

A prioridade tem sido um conhecimento genuíno 
e especializado nos produtos e nas pessoas que 
os utilizam. A fidelidade à cultura da marca 
e o desenvolvimento científico dos produtos 
permitem a criação de coleções incomparáveis 
em amplitude e profundidade. Para entender 
mais sobre cadeiras você precisa tê-las estudado 
em detalhes. E é isso que a Interstuhl faz há mais 
de 50 anos. 

hero

airpad

Ref 275H

Ref 3C72
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cadeiras interstuhl

movyis3

goal

everyis1

yourope | younico
airspace

goal-air

Ref 13M2

Ref 152G

Ref 172E apoio lombar

Ref 3181

Ref 3632

Ref 172G
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3C72 3C42 5C30

airpad
▪ Base giratória em alumínio polido com 
amortecimento inferior.
▪ Mecanismo sincronizado Body-Float.
▪ Braços 2D ou 4D.
▪ Estrutura fixa empilhável em tubo de aço 
cromado.

Membrana
branca 8844

Membrana
preta 8840

Tecido Lucia 
preto 5800

Couro
preto 1751

Tecido Lucia 
bege 5892

Couro 
branco 1777

275H

▪ Base giratória em alumínio polido ou em 
poliamida injetada, com regulagem extra de +3 
e -2 cm.
▪ Mecanismo Autofit (autorregulável).
▪ Braços 2D ou 4D.
▪ Estrutura fixa empilhável em tubo de aço 
cromado ou preto.

172H 570H

hero

Malha
grafite 8000

Tecido King
cinza KI11

Malha
preta 8010

Tecido Lucia 
preto 5800

Malha
laranja 8020

airspace

yourope - younico

▪ Base giratória em alumínio polido.
▪ Mecanismo sincronizado.
▪ Braços 4D.
▪ Estrutura fixa empilhável em tubo de aço 
cromado com braços. 3642 3632

Malha preta

▪ Base giratória em poliamida injetada.
▪ Mecanismo de contato permanente.
▪ Braços 3D.
▪ Estrutura fixa empilhável em tubo de aço preto 
com braços.

* Sob consulta

3181 31714451 4401

Tecido TE12
azul

Tecido TE33 
vermelho

Tecido TE11 
cinza

Malha preta
(younico)

Tecido TE01
preto

Tecido TE04 
verde

302G 152G 101G 550G 172G

SP 01 SP 02 SP 03

Space 3D  |  100% poliéster

T 18 T 22

T 34

T 23

T 35

T 24

T 36

T 25

T 37

T 26

T 38

T 27

Crepe de poliéster  |  100% poliéster

T 10

T 28

T 15

LS 29
Vermelho

LS 22
Marrom

LS 30
Bege

LS 21
Preto

LS 23
Branco

LS 24
Marinho

Laminado sintético  | superfície em PVC, sobre base têxtil 100% poliéster

▪ Mecanismo sincronizado Body Float.
▪ Apoio de braços ajustável na altura, largura e 
profundidade, podendo ser rotativo.
▪ Taxa de reciclagem de 98%, sendo que vários 
selos ambientais comprovam o alto padrão de 
sustentabilidade. 
▪ Oferece soluções de assento superiores a 
qualquer outro produto que já tenha sido 
ofertado neste segmento de mercado. 

▪ Base giratória em poliamida injetada, nas cores preta ou branca. 
Disponível também em alumínio polido.
▪ Mecanismo sincronizado com ajuste Autolift.
▪ Braços 2D.
▪ Estrutura fixa em aço pintado preto ou branco.

13M2 14M2 16M0 46M5 46M0 56M0

movyis3

everyis1

Tecido Lucia 
6062

Tecido Lucia 
5892

Tecido Lucia 
preto 5800

Tecido Lucia 
5893

Tecido Lucia 
5807

Tecido Lucia 
5816

goal  |  goal-air
▪ Base giratória em alumínio polido ou em poliamida 
injetada, com regulagem extra de +3 e -2 cm.
▪ Mecanismo sincronizado ou de contato permanente.
▪ Braços 2D.
▪ Estrutura fixa empilhável em tubo de aço preto.
▪ Produzidas no Brasil.

560E182E172E172E
apoio lombar

182E
apoio lombar

580E

cadeiras interstuhl | modelos e acabamentos*
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micra

es-500

argentina

poltronas
para eventos

Com a proposta de oferecer ao mercado soluções inovadoras 
e cada vez mais completas, a Bortolini amplia o seu mix de 
produtos por meio de uma parceria, firmada em 2013, com a 
empresa espanhola Euro Seating, trazendo ao Brasil uma ampla 
linha de poltronas para auditórios, entre outros ambientes 
coletivos deste segmento.

A Euro Seating, uma jovem empresa que iniciou a sua atividade 
comercial em 1994, já conta com projetos realizados em mais 
de 108 países e possui um parque fabril com área total de 55 
mil m², localizado na cidade de Ezcaray, na zona de La Rioja, 
na Espanha. Desde o início, a empresa espanhola aposta na 
inovação, lançando poltronas com as mais recentes tecnologias, 
dotadas de design e materiais revolucionários; somando hoje 
mais de 60 patentes de produtos e sistemas exclusivos. 

É a única fabricante de cadeiras que conta com a certificação 
AENOR de Ecodesign ISO 14006, certificando que em todo o 
processo de design e desenvolvimento foram considerados os 
aspectos ambientais do produto, contribuindo de forma efetiva 
para o desenvolvimento sustentável. 

Além de desenvolver produtos ECO, a Euro Seating possui uma 
fábrica inteira voltada à gestão sustentável, contando também 
com a ISO 9001, ISO 14001, Selo FIRA e certificado AIDIMA. Essas 
importantes certificações contam com criteriosos respaldos 
técnicos realizados pela empresa, como ensaios de resistência 
e durabilidade, estudos acústicos e certificações de laboratórios 
independentes, normalmente atingindo pontuação máxima em 
vários testes.
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metacrilato

MDP  |  laminado melamínico

metálico

Branco
Translúcido

Prata Laranja

Verde Azul

Málaga

Verde
Translúcido

Grafite

Amêndoa

Castanho
Translúcido

Branco

Preto Noce Alumini Argila Branco

Grafite Wenge

Goiaba
Opaco

Alumínio

Oliva
Opaco

Argila Preto Cromado

lâmina de madeira

Rovere
Quartier

Wenge
Linheiro

Platina
Linheiro

Carvalho Prata

Noce
Quartier

Grigio
Linheiro

pintura goffrato

Bambu Cítrico Stone Capuccino Azul Verde Vermelho

Cores meramente ilustrativas, podem sofrer variações em relação à cor real do acabamento.

Consulte nossos representantes sobre as especificações e aplicações de cada tipo de revestimento.

Tecidos

LS 29
Vermelho

LS 22
Marrom

LS 30
Bege

LS 21
Preto

LS 23
Branco

LS 24
Marinho

Laminado sintético  | superfície em PVC, sobre base têxtil 100% poliéster

SP 01 SP 02 SP 03

Space 3D  |  100% poliéster

T 18 T 22

T 34

T 23

T 35

T 24

T 36

T 25

T 37 T 38T 27

Crepe de poliéster  |  100% poliéster

Decor  |  tecidos para linha de estofados

T 10

D1
Cinza

D2
Tangerine

D3
Medi

D4
Mandarina

D5
Lima

D6
Grafite

D7
Bege claro

T 28

T 15

Imbuia
Linheiro

T 26

acabamentos
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Walmart.com - SP - Linha Legia.

salvatori
Salvatori Advogados - RS - Linha 
Premium.

cases

walmart
Walmart.com - SP - Linha Legia.

Efficienza - RS - Linha Ethos.

efficienza



EMPRESAS

CONCREM AT
SOL UÇÕES INTEGRADAS DE E NGENHARI A
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cases

litucera
Litucera - SP - Linha Legia.

Colégio São José - BA - Linha. 
Legale

são josé

clientes



www.bortolini.com.br  |       /BortoliniMoveis
Bortolini Indústria de Móveis Ltda - RSC 453 - Km 90 - C. Postal 57 - 95720-000

(54) 3433.2500 - Garibaldi - RS - bortolini@bortolini.com.br


