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OperisGroup.
Para quem pensa.

2Em cada m, infinitas possibilidades. Uma 

verdadeira conexão entre

o mundo real e a imaginação, unindo 

criatividade, bom gosto e soluções

inteligentes para todo tipo

de ambiente corporativo.

Soluções em mobiliário para a 

nova realidade dos escritórios 

contemporâneos.

Criatividade para

ambientes inovadores.

Solutions in furniture for 

the new reality of 

contemporary offices.

Creative solutions, 

innovative environments.

Soluciones en mobiliario 

para la nueva realidad de las 

oficinas contemporáneas.

Soluciones creativas, 

ambientes innovadores.

In every square meter, infinite 

possibilities. A true connection 

between the real world and the 

imagination, uniting creativity, good 

taste and intelligent solutions for all 

kinds of corporate environments.

En cada m², infinitas posibilidades. 

Una verdadera conexión entre el mundo 

real y la imaginación, uniendo 

creatividad, buen gusto y soluciones 

inteligentes para todos los tipos de 

ambientes corporativos.

OperisGroup es una división de Fortline: empresa 

responsable por el desarrollo, gestión y producción 

de mobiliarios para el mercado corporativo. 

Actuando desde hace 20 años, la empresa agrega 

diseño, creatividad y tecnología para cada línea de 

producto. Son más de 30 mil m² de área industrial, 

con una estructura enfocada en el desarrollo de 

soluciones inteligentes e innovadoras con el 

objetivo de valorar cada centímetro del ambiente.

OperisGroup is a division of Fortline: a company 

responsible for the development, management and 

manufacturing of furniture for the corporate market. 

In operation for 20 years, the company brings 

together design, creativity and technology to every 

2product line. More than 30,000 m (approx. 323,000 

sq ft.) of factory area focused in developing intelligent 

and innovative solutions in order to acknowledge the 

value of every inch of your workplace.

A OperisGroup é uma divisão da Fortline: empresa 

responsável pelo desenvolvimento, gestão e 

produção de mobiliários para o mercado 

corporativo. Atuando há 20 anos, a empresa agrega 

design, criatividade e tecnologia para cada linha de 

2produto. São mais de 30 mil m de área fabril, com 

uma estrutura focada em desenvolver soluções 

inteligentes e inovadoras, visando sempre valorizar 

cada centímetro do ambiente.



Logistica
Operis Brasil

Frota própria e integrada ao centro de distribuição em São -SP , 

a Operis trabalha com pontualidade e organização na entrega e distribuição.

Operis has its own fleet integrated to the Distribu�on Centre in São Paulo,

 and it works with punctuality and organiza�on in delivery and dristribu�on.

Operis �ene flota propia e integrada al centro de distribución en San Pablo

 (en Brasil), y trabaja con puntualidad y organización en la entrega y en la 

distribución.

A Operis, está presente em todo território nacional com lojas

modernas e projetadas para que o nosso cliente tenha

a real ideia de como o seu escritório poder ser 

dinâmico e funcional.

Operis has loca�ons in all na�onal territory, with modern stores,

projected in order for our clients to real idea 

how their office may be dynamic and func�onal.

It contains a map of Brazil, with state divisions.

Operis está presente en todo el territorio nacional (brasileño ) con

instalaciones modernas y proyectadas 

para que nuestros clientes �ene ideia cómo su oficina

puede ser dinámica y funcional.

Certificações



Executive

Gerência|Staf

Reuniões

Treinamento

Arquivamento

Soluções em mobiliário para a 

nova realidade dos escritórios 

contemporâneos.

Criatividade para

ambientes inovadores.

Solutions in furniture for 

the new reality of 

contemporary offices.

Creative solutions, 

innovative environments.

Soluciones en mobiliario 

para la nueva realidad de las 

oficinas contemporáneas.

Soluciones creativas, 

ambientes innovadores.



Executive

Surpreenda-se com este produto.

Inovação para que quem pensa no 

improvável.

Be surprised by this product.

Innovation for those who mull over 

the improbable.

S on este producto.orpréndase c

Innovación para quien piensa en lo 

improbable.
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Executive

Surpreenda-se com este produto.

Inovação para que quem pensa no 

improvável.

Be surprised by this product.

Innova�on for those who mull over 

the improbable.

Sorpréndase con este producto.

Innovación para quien piensa en lo 

improbable.
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Executive

Inspirada nos elementos da 

arquitetura, nos volumes e 

tampos em balanço.

O inusitado em cada detalhe.

Inspired by architectural elements in 

volumes and balanced tops.

The unusual in every detail.

Inspir os de la ada en los element

arquitectur olúmenes y a, en los v

cubiertas en balance.

Lo inusitado en cada detalle.
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Executive

Inspirada nos elementos da 

arquitetura, nos volumes e 

tampos em balanço.

O inusitado em cada detalhe.

Inspired by architectural elements in 

volumes and balanced tops.

The unusual in every detail.

Inspir os de la ada en los element

arquitectur olúmenes y a, en los v

cubiertas en balance.

Lo inusitado en cada detalle.
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Leveza do tampo 

chanfrado.

Armário com portas 

deslizantes.

Gaveteiro interno para 

armário.

Gaveteiro volante 

exclusivo.

Executive

Inovação nas proporções, nos 

volumes, e nos ângulos inusitados.

Innova�on in propor�ons, volumes 

and unusual angles.

Innov oporciones, ación en las pr

en los volúmenes, y en los ángulos 

inusitados.
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Gerência|Staf

Bases em alumínio polido.

Tampo com folha natural 

chanfrado.

neuron

A sofis�cação do alumínio polido, 

combinado à folha de madeira 

natural, transmitem a imagem do 

ambiente.

The sophis�ca�on of polished 

aluminum, with natural wood leaf 

to match, conveys the image of the 

environment.

La del aluminio pulido sois�cación 

c a ombinado a la hoja de mader

natural, transmiten la imagen del 

ambiente.



Opção de tampo em vidro 

com película.

Base em tubo triangular e 

tampo chanfrado. O cuidado 

estético nos detalhes.

Gerência|Staf

nexus

A geometria exata entre os 

elementos. Bases com tubos de 

seção triangular criam iden�dade 

com a borda dos tampos 

chanfrada. Em cada detalhe, o 

cuidado da combinação esté�ca 

e funcional.

The precise geometry in-between 

elements. Bases with triangular 

sec�on tubes create iden�ty with 

the tops’ chamfered edge. In each 

detail, the care of the aesthe�c and 

func�onal combina�on.

La geometría exacta entre los 

elementos. Bases con tubos de 

sección triangular crean iden�dad con 

el borde de las cubiertas . achalanadas

En cada detalle, el cuidado de la 

combinación esté�ca y funcional.



Trabalhando com sofis�cação. 

Mesa plataforma com bases 

em alumínio polido e painéis 

deslizantes em acrílico.

Working with sophis�ca�on.

Pla�orm table with polished 

aluminum bases and sliding acrylic 

panels.

Trabajando con sois�cación. 

Mesa plataforma con bases en 

aluminio pulido y paneles deslizantes 

en acrílico.

Para controle de privacidade, 

painéis em acrílico 

deslizante. 

Tampos deslizantes para 

conexão e guarda de 

cabos.

 Suporte para acessórios, 

otimizando área do tampo.

Gerência|Staf

neuron



Personalização.

As mesas plataformas permitem 

uma infinidade de combinações 

de elementos, criando para cada 

situação e necessidade, um 

produto personalizado.

Personaliza�on.

Pla�orm tables allow a plethora of 

combina�ons of elements, crea�ng 

for each situa�on and need a product 

tailored for you.

Per ación.sonaliz

Las mesas plataformas permiten 

una ininidad de combinaciones 

de element a cada os creando par

sit oducto uación y necesidad, un pr

personalizado.

Estrutura central com 

tampas móveis para 

transito de cabos.

Pontos de ixação 

de dispositivo de 

segurança para 

note books.

Tampo em folha natural 

chanfrado.

Gerência|Staf

nexus



A melhor maneira de o�mizar 

espaço. Em várias modulações, 

acessórios e arquivamentos, 

favorecendo o conforto e a 

produ�vidade.

The best way to op�mize space. In 

several modula�ons, accessories 

and iles, they favor comfort and 

produc�vity.

La mejor manera de op�mizar 

espacio. En v , arias modulaciones

accesorios y archivados favoreciendo 

la comodidad y la productividad.

Tampa em alumínio 

permite acesso a 

conexão de energia 

e dados.

Armário pedestal 

em diversas 

configurações.

Painel para instalação de 

tomadas elétricas para 

usos diversos.

Gerência|Staf
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Os elementos complementares 

atendem as principais exigências 

do ambiente de trabalho. 

Mesas de reuniões acopladas, 

arquivamentos com soluções 

inovadoras.

The complementary elements meet 

the main demands of the work 

environment. Coupled mee�ng 

tables and iles with innova�ng 

solu�ons.

Los elementos complementares 

a�enden las principales exigencias 

del ambiente de trabajo. Mesas de 

reuniones acopladas, archivados con 

soluciones innovadoras.

Armário para inal, com 

portas de correr. Ideal 

para impressoras.

Lateral base painel 

com duto vertical 

para cabos.

Lateral base painel. 

priux

Gerência|Staf



Com inúmeras possibilidades de 

composições, atendendo aos 

mais específicos projetos. Um 

projeto pensado para facilitar o 

trabalho e a instalação de infra-

estrutura.

With many composition possibilities 

and meeting the most speciic 

projects. A project thought over to 

facilitate work and infrastructure 

installation.

Con innúmeras posibilidades de 

composiciones atendiendo a los más 

especíicos proyectos. Un proyecto 

pensado para facilitar el trabajo y la 

instalación de infraestructura.

Arremate passa cabos 

exclusivo com maior 

capacidade de cabos. 

divisor internos para 

organização dos cabos.

Arremate organizador de 

cabos para bases metálicas.

Gerência|Staf
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Prático e funcional. Das soluções 

mais simples as mais elaboradas, 

e que atendem as necessidades 

de se trabalhar com eficiência.

Practical and functional. From the 

most basic to the most intricate 

solutions that meet the needs to 

work with eficiency;

Práctico y funcional. De las soluciones 

más sencillas a las más elaboradas, 

y que atienden las necesidades de 

trabajar con eficiencia.

Arremate organizador de 

cabos para base painel.

Gerência|Staf

priux



Cada ambiente exige um nível 

de privacidade. As divisórias 

apresentam diversas alturas 

e configurações. Dividem 

ambientes, permitem condução 

de cabos e tampos suspensos. 

Um programa completo para 

organização dos espaços.

Tampas na altura das mesa para conexão de 

cabos.

A precisão e qualidade dos acabamentos em 

perfís de alumínio.

Tampos suspensos, deixam livres as partes 

inferiores das superfícies.

Gerência|Staf
Each environment requires a certain 

privacy level. Partitions are available 

in several lengths and conigurations. 

They divide environments and allow 

cables to go through and suspended 

tops. A full-ledged program to 

organize spaces.

Cada ambiente exige un nivel de 

privacidad. Las divisorias presentan 

distintas alturas y coniguraciones. 

Dividen ambientes permiten 

conducción de cables y cubiertas 

suspensas. Un completo programa 

para la organiz .ación de los espacios



Reuniões

As linhas para espaços de reuniões 

dispõem de várias opções de 

mesas e complementos. Com 

bases que combinam com os 

demais móveis do ambiente.

The lines for meeting spaces 

ofer several options of tables and 

complements, with bases that 

match the other pieces of furniture 

of the environment.

Las líneas para espacios de reuniones 

disponen de varias opciones de 

mesas y complementos. Con bases 

que combinan con los demás muebles 

del ambiente. 

Tampos de reuniões em 

formato curvo, facilitam 

a visualização entre os 

usuários.

Caixa em alumínio, com 

diversas opções de 

conexões. 

nexus



Tampos com formato 

arredondado favorecem a 

visualização dos que participam 

das reuniões. Caixas de tomadas, 

calhas e dutos permitem 

a instalação de energia, e 

diversos tipos de conexões de 

comunicação.

Round-shaped tops favor 

visualization of meeting attendants. 

Outlet boxes, troughs and ducts 

allow the installation of power and 

several types of communication 

connections.

Base painel com tampas 

móveis, facilitando a 

passagem de cabos.

Base metálicas com tampas 

móveis, para instalação de 

cabos.

Reuniões

axon

Cubiertas con formato redondeado 

fav ación de los que orecen la visualiz

participan de las reuniones. Cajas de 

tomas os permiten , canales y duct

la instalación de energía, y distintos 

tipos de conexiones de comunicación. 

priux



Treinamento

Mesas para áreas de treinamento, 

estudo, refeição, e uma série de 

outras possibilidades de uso. Nos 

formatos retangular e trapezoidal, 

permitem inúmeras composições.

Tables for training, study and eating 

areas, as well as for several other 

use possibilities. In rectangular and 

trapezoidal shapes, they allow many 

compositions.

Mesas par o, a áreas de entrenamient

estudio, comedor as , y una serie de otr

posibilidades de uso. En los formatos 

rectangular y trapezoidal permiten 

innúmeras c .omposiciones



Arquivamento

São inúmeras opções para 

arquivamentos. Sejam 

individuais ou coletivos, facilitam 

a organização e guarda de 

documentos e objetos.

There are many iling options. 

Whether individual or collective, 

they facilitate organization and the 

keeping of documents and objects.

Son innúmer a as opciones par

archivados; ya sean individuales o 

colectivos f ación y acilitan la organiz

guarda de documentos y objetos.

Puxadores laterais.

Puxadores personalizados.

Bandeja organizadora para 

gavetas.
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