Maqmóveis lança novos produtos da inovadora e premiada
Linha Jataí na Bett Educar 2019
Líder do segmento de móveis escolares no Brasil apresenta novidades em sua linha de mobiliário
focada na filosofia de ensino colaborativo.
—
Logo após participar da BE BRASIL, mostra brasileira no Fuorisalone durante a Design Week de Milão,
a Maqmóveis aproveita o evento que discute a evolução e transformação a educação para apresentar os lançamentos de
sua já premiada Linha Jataí.
A Bett Educar é o maior evento de educação e tecnologia da América Latina e a edição de 2019 acontece entre os dias
14 e 17 Maio no Transamerica Expo Center em São Paulo. O evento tem o propósito de buscar inspiração, discutir o
futuro da educação e o papel que a tecnologia e a inovação desempenham na formação de todos os educadores e
estudantes.
Projetada pelos designers José Machado e Luciana Sobral, a linha Jataí foi estudada para ser um produto de alta
qualidade, coerente com a evolução do processo educativo. “A sala de aula tem se tornado, cada vez mais, uma espécie
de incubadora de projetos. O modo de ensinar está mudando e os espaços precisam ser adequados a esse novo
conceito. O aprendizado colaborativo requer ambientes mais dinâmicos, que ofereçam diferentes propostas de
disposição dos móveis e possibilitem a alteração do layout com facilidade, auxiliando alunos e professores em suas
atividades. A linha Jataí foi criada para surprir essa demanda", explica José Machado.
Ergonomia foi outro critério importante na concepção do produto. “A nossa experiência no desenvolvimento de projetos
de design para escolas nos confirma que mudar a postura durante a jornada de estudos, variando entre posições
descontraídas e concentradas, ajuda o aluno ficar mais envolvido com as atividades, sejam em grupo ou individuais”,
explica Luciana Sobral.
O carro-chefe da linha, a cadeira Jataí, vencedora da menção honrosa do Prêmio Museu da Casa Brasileira de 2018,
tem na versatilidade a sua principal característica. O mecanismo triplo giratório blindado permite que base, assento e
prancheta se movam de forma independente, adaptando este último elemento para destros e canhotos. O sistema
permite o posicionamento frontal ou lateral da prancheta, fazendo com que a cadeira seja adequada para diferentes
usuários e situações. O tubo que circunda a base serve como apoio para os pés, garantindo uma boa postura para
pessoas de qualquer estatura.
O mobiliário Jataí já aparece em escolas renomadas, como a Beacon School, o Colégio Rainha da Paz e a Wish
School, vencedora do concurso Aprendendo nas escolas do século 21 promovido pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento e eleita uma das 10 escolas mais inovadoras do mundo pelo Edumission 2017.
“Entre os lançamentos estão móveis para armazenamento, expositores de livros, lousas e mais assentos e mesas.",
revela o vice-presidente da Maqmóveis Fábio Costa sobre as novidades que serão apresentadas na Bett Educar 2019.
Os produtos da linha Jataí - desenvolvidos para atender desde o ensino infantil até adulto - são realizados com tubo de
aço carbono que recebem acabamento em pintura eletrostática de alta resistência e durabilidade. Todos os tampos e

assentos são produzidos com chapas de compensado laminado de madeira maciça, que garantem conforto térmico, e
revestidos com laminado melamínico que oferece diversas opções de cores e texturas. Os estofados são confeccionados
com espuma de alta densidade e alternativas de tecido 100% poliéster em diversas cores. O design minimalista e
funcional valoriza formas retas com ângulos arredondados que visualmente comunicam conforto.
Sobre a Maqmóveis
Com uma capacidade de produção superior a 3 mil conjuntos compostos de mesas e cadeiras por dia, o grupo
empresarial Maqmóveis conta hoje com mais de 26 mil metros de área fabril nas sedes de Taquaritinga (São Paulo) e
Paragominas (Pará). A produção é totalmente automatizada e são constantes os investimentos em inovação tecnológica
e capacitação dos cerca de 400 funcionários. É prevista para 2019 a abertura da nova unidade em Assunção, no
Paraguai.
Os mais de 100 mil móveis produzidos por mês (não apenas para escolas, mas também para o setor corporativo, em um
portfólio que inclui ainda linhas de móveis em aço, estofados e acessórios) são realizados com matéria-prima certificada.
O grupo efetua todo o tratamento de seus efluentes através de estação própria e possui um sistema de captação de
água da chuva para reutilização posterior. A frota própria de veículos é responsável pela distribuição em todo o território
nacional.
Saiba mais em http://www.maqmoveis.com.br/
Instagram: https://www.instagram.com/maqmoveisoficial/ – @maqmoveisoficial
Facebook: https://www.facebook.com/maqmoveisoficial/ – @maqmoveisoficial
Sobre os designers
José Machado é designer de mobiliário e possui 20 anos de experiência no trabalho com empresas brasileiras de varejo
de móveis e com a indústria.
Saiba mais em https://www.josemachado.design/
Luciana Sobral é arquiteta de formação e há 10 anos atua como diretora de design de interiores e arquitetura escolar na
Novidário.
Saiba mais em http://www.novidario.com.br/
—
Maqmóveis na Bett Educar 2019
Datas: de 14 a 17 Maio de 2019
Local: Transamerica Expo Center
Endereço: Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro São Paulo/SP
Localização na feira: D30
Horários: das 9h às 19h
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