
CATÁLOGO GERAL DE 

PRODUTOS



A BIOSEG,  criada por  profissionais  com  mais  de  dez   anos   de 
experiência na área de projetos e infra-estrutura  de  mobiliários  
técnicos  para   Laboratórios, tem    como   principal   objetivo   e   
missão    empresarial   o desenvolvimento desde  Projetos  Lay-Out
final,    fabricação, montagem e instalação,  visando  obter  o  mais    
alto padrão de garantia da qualidade, pontualidade, design     e conforto 
a  seus  usuários, sempre   observando   as normas   e   padrões 
internacionalmente conhecidas.

Com  fábrica   e   mão  de  obra   própria  e  especializada,   a BIOSEG 
busca  sempre   uma   constante   renovação em sua linha de produtos, 
garantindo assim aos  seus  clientes a  comodidade  em possuir produtos 
com tecnologia de última geração  unindo  um custo  beneficio  dentro  
da  realidade de mercado com as suas reais necessidades. Para  nós, 
qualidade não significa sinônimo de altos custos  e  sim de produtos com   
total  qualidade, durabilidade e que superem  as   expectativas  de   
nossos  clientes, os quais consideramos nossos  parceiros. Estamos 
sempre prontos para atender  e  proporcionar  a toda comunidade  
científica  uma  infra-estrutura  de  ponta,  tendo sempre como objetivo 
principal a sua satisfação plena e total.

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA COMUNIDADE CIENTÍFICA



Módulos Inferiores para Bancadas.
Armários de chão e Superiores.
Tampos em laminado melamínico, granito, aço. 
inoxidável, cerâmica anti-ácida, neoprene, polipropileno.
Castelos. 
Escorredores de Vidrarias.
Coifas e Captores de gases em PVC e aço inoxidável.
Capelas para exaustão de gases.
Sistema de Exaustão para Cromatografia e Ambientes.
Mesas Especiais anti-vibratória, microscopia e escritório.
Nucas e registros especiais.
Cubas em PVC, polipropileno e aço inoxidável.
Sistemas Acoplados de Segurança (Chuveiro de 
Emergência e Lava olhos para bancada.

NOSSA LINHA DE PRODUTOS



Os Módulos da BIOSEG, são totalmente confeccionados em  madeira de lei 
laminada compensada  do  tipo  virola naval, revestidos internamente    em   
laminado    melamínico liso   brilhante  e  externa-mente em laminado 
melamínico texturizado. Possui  fundo removível para acesso  as  linhas  de  
utilidades, facilitando assim  a manutenção dos mesmos.
Portas: Totalmente construídas em madeira de lei compensada laminada do 
tipo  virola naval, revestidas  internamente  em  laminado  melamínico liso 
brilhante e externamente em laminado melamínico texturizado. Possui bor
dos em ABS e  puxadores  em  PVC  rígido  industrial, fixados com cola espe
cial sob pressão. Dobradiças  metálicas  em  aço  anodizado protegidas por   
pintura   por eletrodeposição  com  fechamento  automático  à  45° e 90º de 
abertura total. Batente e amortecedores  em  silicone  incorporados nas late
rais dos módulos para  suavizar o fechamento.
Gavetas: Totalmente construídas em madeira de lei compensada  laminada 
do tipo  virola naval, revestidas internamente e externamente em laminado 
melamínico liso brilhante. Frente de gavetas revestidas  internamente em la
minado melamínico liso brilhante e externamente em  laminado  melamínico
texturizado, com bordos em ABS, puxadores  em PVC  rígido  industrial, fixa
dos com cola especial  sob pressão. Sistema de  abertura  através  de  corre
diças metálicas  protegidas  por  pintura  por  eletrodeposição  limitador   de 
curso e rodízios em nylon. Fundo de gavetas  construídos  em madeira de lei  
compensada  laminada  do  tipo virola naval, revestida internamente em   la
minado melamínico liso brilhante e externamente em verniz poliuretano   na
val incolor. Batente e amortecedores  em  silicone  incorporados nas laterais 
dos módulos para suavizar o fechamento.
Prateleiras: Construídas em madeira de lei compensada laminada  do   tipo 
virola naval com bordos em ABS.

MÓDULOS INFERIORES



MA-500 1P-500

1P1G-500

5G-500

MA-1000

2P-1000 2P2G-10001P5G1000

MC-1000

CATÁLOGO DE MÓDULO INFERIORES



Para Bancadas de Manipulação a medida padrão é de 900mm de altura.

Para Bancadas de Trabalho (Mesas anti-vibratório para Balança, Mesas de Cálculo e 
Mesas de Escritório a medida padrão é de 800mm de altura.

BANCADAS



Capelas de uso geral REF. DMS – Box   e   chicanas   construídos  em PRFV Plástico 
reforçado de fibra de vidro) com  materiais  de  alta  resistência  química  e  corrosão.
Tampo  construído em cerâmica  anti-ácida  Gail, estucada com massa  epóxi  especial 
e rejuntadas com Keranol. Borda  frontal  construída em  polipropileno para contenção 
de líquidos. Janela  tipo  guilhotina  construída  com  vidro  de segurança e sistema de 
contra  pesos.  Recomendada   para   aplicações  gerais  como  trabalho  com soluções 
diluídas em temperatura média.
Capelas para compostos orgânicos REF. DMO - Box   e  chicanas  construídos  em 
PRFV (Plástico reforçado de fibra de vidro) com  materiais  de  alta resistência química 
e corrosão. Tampo  e  borda   construídos  em  chapa  de  aço  inoxidável  AISI - 304. 
Janela tipo guilhotina construída com vidro de segurança e sistema de contra pesos. 
Recomendado  para manipulação  de  compostos  orgânicos, tais como: óleos, graxas, 
tintas e outros produtos que exigem superfície de fácil limpeza.
Capelas para ácido fluorídrico REF DMH - Box,  tampo   e    chicanas    construídos 
totalmente em polipropileno, sem emendas aparentes. Janela  frontal   em   placas  de 
acrílico com deslocamento  vertical. Recomendada  especialmente   para  manipulação 
de ácido fluorídrico. 
Capelas para substâncias corrosivas REF. DMA – Box  e   tampo  construídos   em 
cerâmica anti-ácida Gail,estucada com massa epóxi especial e rejuntada com Keranol. 
Chicanas  construídas  em  PRFV (Plástico  reforçado  com fibra de vidro com materiais 
de alta resistência química e corrosão. Janela  tipo  guilhotina construída com vidro de 
segurança  e  sistema  de  contra  peso. Recomendada  para manipulação de misturas   
fortemente corrosivas, tais como   ácidos e   bases  fortes  em  soluções concentradas 
e para altas temperatura.
Capelas "Walk-in“ DMW - Box  e  chicanas  construídos em PRFV (Plástico reforçado 
de fibra  de  vidro) com  ateriais de alta resistência química e corrosão. Tampo bascu
lante construído em aço inoxidável AISI-304 (opcional).Janela do tipo guilhotina dupla 
construída com vidro  de  segurança  e  sistema de contra pesos.   Recomendada para   
trabalho que necessitem grande espaço interno como montagem    de experimentos e 
reatores.
Capela para ácido perclórico REF. DMP - Box,  tampo    e    chicanas    construídos 
totalmente  em   chapa  de  aço  inoxidável   AISI – 316L (polido  ou  escovado),  sem 
emendas   aparentes   e   cantos   arredondados   para   evitar   acúmulo  de  resíduos 
perigosos. Janela  tipo  guilhotina  construída  com  vidro  de  segurança  e sistema de 
contra pesos. Possui sistema de lavagem interna do box e dos dutos de exaustão. 
Recomendada especialmente para manipulação de ácido perclórico.

CAPELAS - APLICAÇÕES



REFERÊNCIAS TAMPOS BOX

BSMS Cerâmica anti-ácida Gail PRFV

BSMO Aço inoxidável AISI 304 PRFV

BSMH Polipropileno Polipropileno

BSMA Cerâmica anti-ácida Gail Cerâmica anti-ácida Gail

BSMW Aço inoxidável AISI 304 PRFV

BSMP Aço inoxidável AISI 316L Aço inoxidável AISI 316L

BSMT PVC PVC

CAPELAS - MODELOS

REFERÊNCIAS COMP(mm) PROF. (mm) ALTURA (mm)

CEB-100 1000 800 2600

CEB-120 1200 800 2600

CEB-150 1500 800 2600

CEB-200 2000 800 2600



CAPELAS -



Castelos sobre bancada construídos em madeira de lei compensada laminada do tipo 

virola naval revestida em laminado melamínico texturizado , para apoio de vidrarias, 

equipamentos e suporte das utilidades.

Bancada Central c/ Castelo Central Duplo – 1º nível a 400mm do tampo e 2º nível a 
700mm do tampo.

Bancada Lateral c/Castelo Central Duplo – 1º nível a 400mm do tampo e 2º nível a 

700mm do tampo.

CASTELOS



AC-A-500 

500x500x2000mm

AC-A-1000

1000X500X2000mm

AC-1P-500

500X520X2000mm

AC-2P-1000

1000X520X2000mm

AC-2PV/2G/2P-1000

1000X520X2000mm

AC-2PV-1000

1000X500X2000mm

CATÁLOGO DE ARMÁRIO DE CHÃO



AS1-500

500x300x600mm

CATÁLOGO ARMÁRIOS SUPERIORES

AS1-1000

1000x300x600m

m

AS2-500

500x300x900mm

AS2-1000

1000x300x900mm

AS3-1P-500

500x300x600mm

AS3-2P-1000

1000x320x600mm

AS4-1P-500

500x320x900mm

AS4-2P-1000

1000x320x900mm

AS4-2PV-1000

1000x320x600mm

AS5-2PV-1000

1000x320x900mm



CATÁLOGO DE TAMPOS

Tampos fabricados em laminado melamínico, granito, cerâmica 
anti-ácida, aço inoxidável, polipropileno, neoprene e PVC.

Profundidades de 700, 800, 900, 1200, 1300, 1400 e 1500mm.



Cubas fabricadas em aço inoxidável, polipropileno, PRFV (Plástico 
reforçado com fibra de vidro) com materiais de alta resistência 

química e corrosão e também em PVC.

Comprimento Profundidade Altura

500 400 150

500 400 200

500 400 300

500 400 400

CATÁLOGO DE CUBAS



SISTEMA ACOPLADO DE 
SEGURANÇA

Chuveiro de emergência com crivo  des
montável em  aço  inoxidável  medindo 
250mm de diâmetro acionado  por  vál
vula de  esfera  de 1", comandada  por 
uma haste.
Lava-olhos  com   pia  de aço inox, com 
dois  crivos  desmontáveis em latão cro
mado acionado por válvula  de    esfera   
de 1/2",   comandada    por   alavanca, 
tubulação de água  e  sapata de fixação 
ao  piso  em  aço  carbono pintado com 
tinta epoxy.

CATÁLOGO DE SISTEMA ACOPLADO DE SEGURANÇA



CATÁLOGO DE NUCAS E REGISTROS

Todas as nucas e registros poderão serem fabricados com acabamento em 
latão cromado, pintura epoxy e aço inoxidável AISI 304 OU AISI 316. Os 
bicos poderão ser escalonados ou com arejador.

Registro simples 
reto com 
adaptador e bico 
escalonado reto.

Registro simples reto 
adaptado sobr suporte e 
bico escalonado reto.

Registro simples 
reto a 90º  
adaptado sobre 
suporte e bico 
escalonado reto.

Registro duplo reto a 90º  
adaptado sobre suporte e 
bicos escalonados retos.

Nuca Fixa ou Giratória 
para pia com registro e 
bico escalonado.

Nuca Fixa ou Giratória para misturador 
com  registros com comandos a distância 
e bico escalonado.

Nuca Fixa para capela  
com  registro de 
comando a distância e 
bico escalonado.

Bico angular para capela com  

registro a distância e bico 

escalonado.

Bico reto para capela 
com  registro a 
distância e bico 
escalonado.



MODULOS ESPECIAIS



MODULOS ESPECIAIS



DADOS CADASTRAIS

BIO-SEG COM.E MANUTENÇÃO. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA LTDA-ME.
Rua Octavio Monteiro de Castro Jr, 265.
Bairro: Village Campinas
Campinas – SP
Cep 13.085-717

CNPJ 04.324.942/0001-86

Insc. Est. 244.879.055.119

Fone /Fax (19) 3387-1275

E-mail:  bioseg@bioseg-lab.com.br

Dados Bancário:

Banco Itaú
Campinas – SP
Ag :8545 – Barão Geraldo
C/C : 11056-4



www.bioseg-lab.com.br
(19) 3387-1275

BIOSEG 

Solução para espaço analitico

NOSSOS VALORES

Liderança em Qualidade

 Custo e Satisfação do Cliente

 Responsabilidade Social e Ambiental

 Produtos de Excelência

http://www.bioseg-lab.com.br/
http://www.bioseg-lab.com.br/
http://www.bioseg-lab.com.br/

