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Componentes para móveis
e ambientes

Uma coleção de cadeiras em polipropileno e estruturas 

metálicas, outra coleção de móveis diferenciados e de 

design assinado e mais uma coleção de componentes para a 

indústria moveleira. Este é o universo da Prima Design, 

empresa com sede em Bento Gonçalves (RS), que busca atra-

vés da união da tecnologia e da criatividade levar móveis 

de qualidade e design aos quatro cantos do mundo.

A Prima Choice é a unidade que atende a indústria mo-

veleira com uma linha especial de componentes e aces-

sórios. São conchas, assentos, braços e encostos pro-

duzidos em polipropileno, além de componentes metálicos 

e terceirização de injeção plástica, que se transformam 

em soluções versáteis para o desenvolvimento de cadeiras 

para os mais variados fins.

Cocriação de produtos especiais, acompanhamento e orien-

tação na definição dos componentes mais adequados para 

cada desafio técnico são alguns dos diferenciais da Pri-

ma Choice, que visa, através do relacionamento com seus 

clientes, levar ao mercado consumidor produtos de sucesso.
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cores e formas 

valorizando espaços.

Estrutura:
aço carbono 7/8” com acabamento cromado 

ou pintado na cor alumínio

alumínio 7/8”

Outras cores disponíveis sob encomenda.

Quantidade mínima: 100 peças por modelo/cor. 

assentos e encostos 
em polipropileno:

Kit montagem assento

04 Distanciadores 5/8” a 1”

04 Parafusos 4x40 Flangeado Phillips

Kit montagem encosto
(cadeira com braços)

02 Rebites 6,2x30 cabeça 11mm

02 Rebites 6,2x19 cabeça 11mm

02 Mancais

Kit montagem encosto
(cadeira sem braços)

02  parafusos 4x15 flangeado phillips
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versão fixa sem braços versão giratória com braçøs

versão fixa com braçøs versão longarina

Kit montagem estrutura fixa sem braços

04 Ponteiras Internas 7/8” com anéis

Kit montagem estrutura fixa com braços

04 Ponteiras Internas 7/8” com anéis
Kit montagem suporte com braços

04 Ponteiras Internas 7/8” com anéis

Kit montagem suporte com braços

04 Ponteiras Internas 7/8” com anéis

01 Capuz plástico para alavanca
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design versátil para 

espaços criativos.

Kit montagem encosto

02 travas de segurança plásticas

Estrutura:
Aço carbono 5/8” com acabamento cromado 

ou pintado na cor alumínio

Aço Inox 5/8”

Outras cores disponíveis sob encomenda.

Quantidade mínima: 100 peças por modelo/cor. 

assentos e encostos 
em polipropileno:
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versão fixa sem braçøs versão giratória com e sem braçøs

versão longarina

Kit montagem estrutura fixa sem braços

04 Ponteiras Internas 5/8” com anéis

Kit montagem suporte sem braços

01 capuz plástico para alavanca
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funcionalidade 
e personalidade.

Estrutura:
aço carbono 7/8” com acabamento cromado

ou  pintado na cor alumínio

aço inox 7/8”

ou

Estrutura:
aço carbono 16x30mm com acabamento cromado ou 

pintado na cor alumínio

Outras cores disponíveis sob encomenda.

Quantidade mínima: 100 peças por modelo/cor. 

assentos e encostos 
em polipropileno:

Kit montagem assento

02 Parafusos 4x25 Flangeado Phillips

02 Parafusos 4x35 Flangeado Phillips

Kit montagem encosto
(cadeira com e sem braços)

02 travas de segurança plásticas
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versão fixa sem braçøs versão giratória com e sem braçøs

versão longarina
Kit montagem estrutura fixa sem braços 

armação de cadeira com tubo oblongo 
04 Ponteiras Internas 16x30 oblonga

04 Ponteiras Internas 3/4” 

Kit montagem estrutura fixa sem braços 

armação de cadeira com tubo redondo
04 Ponteiras Internas 7/8” com anéis

04 Ponteiras Internas 3/4” 

Kit montagem suporte sem braços

suporte com tubo redondo

suporte com tubo oblongo
04 Ponteiras Internas 3/4” 

01 Capuz plástico para alavanca

kit montagem suporte longarina sem braços

suporte com tubo redondo

suporte com tubo oblongo

04 ponteiras internas 3/4” 
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o essencial para decorar

com criatividade.

Estrutura:
Aço carbono 5/8” com acabamento cromado 

ou pintado na cor alumínio

Aço Inox 5/8”

Outras cores disponíveis sob encomenda.

Quantidade mínima: 100 peças por modelo/cor. 

Concha em polipropileno:

Braços em polipropileno:

Kit montagem concha 

04 Distanciadores 5/8” a 1”

04 Parafusos 5x35 phillips panela
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versão fixa sem braçøs versão giratória com e sem braçøs

versão fixa com braçøs versão longarina

Kit montagem estrutura

04 Ponteiras Internas 5/8” com anéis

Kit montagem estrutura

06 Ponteiras Internas 5/8” com anéis

Kit montagem suporte

04 Ponteiras Internas 5/8” com anéis

Kit montagem suporte com e sem braços

04 Ponteiras Internas 5/8” com anéis

01 Capuz plástico para alavanca
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Kit montagem concha 

04 Distanciadores 5/8” a 1”

04 Parafusos 5x35 phillips panela

praticidade no design,

pureza nos detalhes.

Estrutura:
Aço carbono 5/8” com acabamento cromado 

ou pintado na cor alumínio

Aço Inox 5/8”

Outras cores disponíveis sob encomenda.

Quantidade mínima: 100 peças por modelo/cor. 

Concha em polipropileno:

Braços em polipropileno:
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versão fixa sem braçøs versão giratória com e sem braçøs

versão fixa com braçøs versão longarina

Kit montagem estrutura

04 Ponteiras Internas 5/8” com anéis

kit montagem estrutura:

06 Ponteiras Internas 5/8” com anéis

Kit montagem suporte

04 Ponteiras Internas 5/8” com anéis

Kit montagem suporte com e sem braços

04 Ponteiras Internas 5/8” com anéis

01 Capuz plástico para alavanca
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prazer em criar 

soluções inovadoras.

assentos e encostos 
em polipropileno:

Estrutura:
aço carbono 7/8” com acabamento cromado 

ou pintado na cor alumínio

aço inox 7/8” 

Outras cores disponíveis sob encomenda.

Quantidade mínima: 100 peças por modelo/cor. 

Kit montagem assento

04 Distanciadores 5/8” a 1”

04 Parafusos 4x40 Flangeado Phillips
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versão fixa sem braçøs versão giratória com e sem braçøs

versão fixa com braçøs versão longarina

Kit montagem estrutura fixa sem braços

04 Ponteiras Internas 7/8” com anéis

Kit montagem suporte

04 Ponteiras Internas 7/8” com anéis

01 Capuz plástico para alavanca

Kit montagem estrutura fixa com braços

04 Ponteiras Internas 7/8” com anéis

Kit montagem suporte Longarina

04 Ponteiras Internas 7/8” com anéis
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estilo e sofisticação.

Kit montagem concha 

4 braçadeiras

8 parafusos 6x19” phillips cabeça chata

Estrutura:
aço carbono 1” com acabamento cromado 

ou pintado na cor alumínio

aço inox 1” 

Concha em polipropileno:

com Braços sem Braços
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versão fixa com e sem braçøs versão giratória com e sem braçøs

versão fixa com e sem braçøs Y versão longarina com e sem braçøs

Kit montagem estrutura “y”
06 Ponteiras Internas 1” com anéis

Kit montagem suporte Longarina

02 Ponteiras Internas 1” com anéis

Kit montagem estrutura fixa com e sem braços

04 Ponteiras Internas 1” com anéis

Kit montagem suporte

02 Ponteiras Internas 1” com anéis

01 Capuz plástico para alavanca
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re design.

Kit montagem concha 

4 Parafusos 5x2 5” phillips panela

Estrutura:
aço carbono 1/2” com acabamento cromado 

ou pintado

aço inox 1/2” lodelô,versão fixa com braçøs

Outras cores disponíveis sob encomenda.

Quantidade mínima: 100 peças por modelo/cor. 

Concha em polipropileno:

Kit montagem estrutura fixa com braços

04 Sapatas 1/2”
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versão fixa base estrela com assento giratório

versão giratória com braçøs

kit montagem cadeira giratória

4 parafusos 5x35mm

4 ponteiras internas 5/8” com anéis

versão longarina

Kit montagem suporte

04 Ponteiras Internas 7/8” com anéis

01 Capuz plástico para alavanca

Kit montagem base estrela

4 parafusos 5x35mm
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Longarinas,
soluções com conforto.

estrutura
aço carbono 30x50mm com acabamento cromado 

ou pintado na cor alumínio

aço inox 30x50mm

Longarina 2 lugares estrutura “B” Longarina 3 lugares estrutura “B” Longarina 4 lugares estrutura “B”

Kit montagem longarina 2 lugares

04 Sapatas Niveladora 5/16”  

06 Ponteiras Internas 30x50 

08 arruelas lisas  

04 Parafusos 1/4 x 1 1/2 Maq. Cabeça Plana

04 Parafusos 1/4 x 1 1/8 Maq. Cabeça Plana  

08 Porcas Sextavadas 5/8 Nc 1/4 chave 7/16  

Kit montagem longarina 3 lugares

04 Sapatas Niveladora 5/16”  

06 Ponteiras Internas 30x50 

12 arruelas lisas 

06 Parafusos 1/4x1 1/2  Maq. Cabeça Plana  

06 Parafusos 1/4x1 1/8  Maq. Cabeça Plana  

12 Porcas Sextavadas 5/8 Nc ¼ chave 7/16  

Kit montagem longarina 4 lugares

06 Sapatas Niveladora 5/16”  

08 Ponteiras Internas 30x50 

16 arruelas lisas 

08 Parafusos 1/4 x 1 1/2 Maq. Cabeça Plana

08 Parafusos 1/4 x 1 1/8 Maq. Cabeça Plana

16 Porcas Sextavadas 5/8 Nc 1/4 chave 7/16  
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soluções com conforto.

Longarina 2 lugares estrutura “L”Lateral Longarina desmontavel bruta Longarina 3 lugares estrutura “L” Longarina 4 lugares estrutura “L”

estrutura
aço carbono com acabamento cromado 

ou pintado na cor alumínio

Kit montagem longarina 2 lugares

02 Laterais de Aço Carbono  

04 Sapatas Niveladoras 50mm 

08 arruelas lisas 

04 Suportes Sapatas  

04 Parafusos 1/4 x 1 1/2 Maq. Cabeça Plana 

04 Parafusos 1/4 x 1 1/8 Maq. Cabeça Plana

08 porcas sextavadas 5/8 NC 1/4 chave 7/16 

Kit montagem longarina 3 lugares

02 Laterais de Aço Carbono

04 Sapatas Niveladoras 50mm

12 arruelas lisas

04 Suportes Sapatas  

06 Parafusos 1/4 x 1 1/2 Maq. Cabeça Plana

06 Parafusos 1/4 x 1 1/8 Maq. Cabeça Plana  

12 Porcas Sextavadas 5/8 Nc 1/4 chave 7/16

Kit montagem longarina 4 lugares

03 Laterais de Aço Carbono  

06 Sapatas Niveladoras 50mm

16 arruelas lisas 

06 Suportes Sapatas  

08 Parafusos 1/4 x 1 1/2 Maq. Cabeça Plana

08 Parafusos 1/4 x 1 1/8 Maq. Cabeça Plana  

16 Porcas Sextavadas 5/8 Nc 1/4 chave 7/16
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Kit montagem base giratória:

01 Bucha plástica para coluna a gás

01 Capa base giratória

01 Pistão a gás

05 Rodízios com capa

05 Ponteiras 7/8” Internas para rodízio

Kit montagem base nylon:

01 pistão a gás

01 telescópio pirâmide

05 rodízios com capa

Aranha para base giratória

Aranha de nylon para base giratória distanciadores de 5/8” a 1”

mancal para tubos 7/8”capa para base giratória metal Capa base giratória preta

Trava de segurança 
plástica

Separador para mesapistão a gás

estrutura
aço carbono com acabamento cromado 

ou pintado na cor alumínio

aço inox
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Kit montagem braços:

04 parafusos 4x20 phillips

acessórios boston

Braços para cadeiras Movie

kit montagem da concha boston

04 braçadeiras 

08 parafusos 6x19” phillips cabeça chata

Braços para cadeiras Flash e Mono

Ponteiras Internas 5/8” com anéis

Ponteiras Internas 7/8” com anéis

Ponteiras 7/8 Internas para rodízios preta Para aprimoramento de projeto, os produtos 

podem receber modificações.

Pode haver variação de tonalidade nos 

diferentes lotes de fabricação.

Visit www.primachoice.com.br 

to download English version.

Versión en español disponible

en www.primachoice.com.br

Siga a Prima Choice 

na Internet:
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Conheça também:

Avenida São Roque, 2555 | CEP 95708 700 
Cx Postal 3022 | Bento Gonçalves | RS | Brasil 
Fone:++55 [54] 3455 3150 | WhatsApp: ++55 [54] 99941 1403 | [54] 99902 2223
prima@primachoice.com.br |  www.primachoice.com.br 44
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