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NÚCLEO TECNOLÓGICO DA MADEIRA E MOBILIÁRIO

LABORATÓRIO FÍSICO DA MADEIRA E

DE ENSAIOS EM MÓVEIS
A Escola Senai

“Luiz Scavone” de Itati-

ba-SP, além dos cursos e

treinamentos reconheci-

dos, atua também na

prestação de serviços

para as empresas, atra-

vés do Núcleo Tecnoló-

gico da Madeira e Mobi-

liário de Itatiba, o qual

atende o setor moveleiro

paulista e outros setores

industriais, disponibili-

zando produtos tecnoló-

gicos, como consultori-

as em processo produti-

vo, e também serviços

metrológicos para em-

presas de todo o País,

pois conta também com

um laboratório de Servi-

ços na Unidade.

O Laboratório Fí-

sico da Madeira e de En-

saios em Móveis, parte

integrante do Núcleo

Tecnológico da Madeira

e Mobiliário de Itatiba,

realiza ensaios em ma-

deiras e móveis em geral

e possui estrutura para

realizar, também, ensai-

os mecânicos e avalia-

ções dimensionais, de

acordo com as normas

técnicas nacionais e in-

ternacionais.

PRODUTOS

TECNOLÓGICOS

CONSULTORIA EM

PROCESSO

PRODUTIVO

MOVELEIRO

- Diagnóstico Industrial

e Solução de Problemas;

- Adequação do Leiaute

Fabril;

- Avaliação e Manuten-

ção da Qualidade do

Ambiente de Trabalho;

- Implantação de Siste-

ma de Gestão da Quali-

dade e Meio Ambiente na

Indústria do Mobiliário;

- Assessoria no Proces-

so de Certificação do

Mobiliário;

- Avaliação Técnica e Pa-

trimonial das Instala-

ções Fabris da Indústria

Moveleira;

- Consultoria em Manu-

fatura Enxuta - Melhoria

no processo produtivo e

redução de desperdícios.

*Obs.: Outras li-

nhas de serviço podem

ser realizadas após aná-

lise de solicitação do cli-

ente.

EVENTOS TÉCNICOS

- Palestras na área da

madeira e mobiliário;

- Palestra sobre Lean

Manufacturing - concei-

tos, ferramentas e imple-

mentação.

INFORMAÇÕES  E CONTATO:

Núcleo Tecnológico da Madeira e do Mobiliário

Laboratório Físico da Madeira e de Ensaios em Móveis

Alexandre Nardini Alves - E-mail: laboratorio508@sp.senai.br

Escola SENAI Luiz Scavone | Rua Alfredo Massaretti, 191
Telefone: 11 4487-4250 | CEP: 13251-360 – Itatiba / SP.

Informações deta-

lhadas sobre os serviços

metrológicos realizados

pelo laboratório podem

ser obtidas no site da

unidade: https://

itatiba.sp.senai.br.


