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A Lucareli é reconhecida pelo desenvolvimento, implementação e integração de ambientes. Oferece uma 

gama completa de mobiliário para modernizar, tornar eficiente e integrado um ambiente existente.

Através do conhecimento e experiência adquiridos ao longo dos últimos 20 anos, a Lucareli projeta e 

implementa soluções focadas em apoiar e auxiliar pessoas nos seus processos de decisão dentro das melhores 

condições operacionais.

A Linha Torino combina leveza e praticidade em diversos modelos de mesas, armários e gaveteiros, 

possibilitando que suas combinações componham seu escritório de uma forma elegante e eficiente.

Fabricados em MDP ou MDF revestidos com laminado melamínico de baixa pressão, os móveis possuem   

opções contemporâneas de madeirado.

As mesas da linha possuem calha metálica para distribuição de cabeamento e seus pés podem ser em painel 

ou metálicos.

Para a organização de arquivos e itens de escritório, estão disponíveis diversas opções de gaveteiros e 

armários, com fechaduras de travamento simultâneo, nos modelos frontal ou cremona.

Os itens metálicos da linha possuem tratamento antiferruginoso com fosfatização e sua pintura é pelo 

processo eletrostático em cores variadas.



estação de trabalho

A composição formada pelas Estações 

de Trabalho com os armários da 

Linha Torino é moderna e funcional, 

também indicada para amplos espaços 

empresariais. O conjunto de Armários 

Médios proporciona uma bancada 

auxiliar, aumentando a área de trabalho. 

A inclusão de Gaveteiros Volantes 

favorece a organização do espaço.

A Estação de Trabalho de três lugares 

da Linha Torino permite uma grande 

variedade de combinações para melhor 

adaptação ao seu espaço. Os painéis 

superiores protegem a área posterior 

do monitor, promovem uma maior 

privacidade e podem ser confeccionados 

em vidro, madeira ou acrílico.
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A associação de Mesas Retangulares 

da Linha Torino com os sofás da Linha 

Parma cria um ambiente de linhas 

O design das Mesas Retangulares 

permite que elas sejam usadas 

para trabalhos individuais ou para 

atendimento. A forma curvilínea da 

borda do tampo e do pé painel é uma 

das características da linha.

simples e elegantes. Os gaveteiros 

podem ser do tipo volante, pedestal, 

suspenso ou lateral, e a grande 

variedade de armários complementa 

o espaço e facilita a organização dos 

materiais de escritório.

mesa retangular



A calha utilizada nas mesas 

possui um conjunto de 

tomadas para dados e para 

energia elétrica. Os cabos 

são organizados na parte 

interna do Pé Metálico, cuja 

lateral removível facilita a 

manutenção.

Passa fio da Linha Torino

Para os usuários que preferem 

pé metálico, a Linha Torino 

apresenta um modelo que 

facilita a organização do 

cabeamento. 

O acesso dos fios à calha é 

feito através do passa fio, 

posicionado sobre a mesa.

mesa retangular
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Produzidas em diversos tamanhos, 

as mesas de diretoria podem ser 

compostas com móveis de apoio, 

armários e gaveteiros, para um maior 

potencial de organização. Em conjunto 

com as mesas de reunião, criam um 

ambiente completo para atividades da 

diretoria.

mesa diretor



O tampo em formato de gota 

utilizado na mesa de diretoria 

amplia a área de trabalho e, 

aliada ao gaveteiro volante e 

ao armário baixo, propicia um 

espaço funcional e organizado. 

Caixa com uma tomada de dados e 

uma tomada de elétrica da Mesa de 

Reunião Redonda.

A Mesa de Reunião 

Redonda completa 

a composição, sendo 

perfeita para pequenos 

espaços. 

mesa diretor
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A Mesa de Reunião de Três 

Lugares é ideal para pequenas 

reuniões, principalmente em 

espaços reduzidos.

Caixa com quatro tomadas de dados e 

três tomadas de elétrica.

As Mesas de Reunião 

possuem práticas caixas em 

seu tampo para conexão de 

tomadas de energia e dados, 

facilitando a instalação de 

equipamentos eletrônicos. 

mesa de reunião



A Mesa de Gerência é sustentada 

por pé tubular de um lado e, do 

outro, por um armário ou suporte 

para CPU, conforme a necessidade 

do usuário.

O design diferenciado da Mesa 

de Gerência a torna ideal para 

ambientes de atendimento e 

negociação. 

O tampo com formato em gota 

possibilita uma confortável 

área para o atendimento ao 

cliente. 

O painel na parte posterior 

garante a privacidade do 

espaço de trabalho.

mesa de gerência
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ambientes colet ivos



As Mesas Modulares são leves e 

versáteis e, combinadas, permitem 

a criação de diversos layouts para 

serem utilizadas em ambientes de 

atividades em grupo, como espaços de 

treinamento, reunião e estudo. 

Os cinco modelos de mesa da linha 

apresentam tampos curvos ou retilíneos 

com acabamento em fita, pés em tubos 

elípticos e propiciam composições 

lineares e circulares. Os conjuntos 

modulares permitem o uso racional do 

espaço. A combinação de mesas com 

estantes e armários amplia e organiza a 

área de trabalho.

ambientes colet ivos
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