
    ANOS DE INOVAÇÃO

1963 2013

®

Consoles para salas de controle



2 TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   EMAIL: info@winsted.com DEIXE QUE A WINSTED PROJETE UM CONSOLE PARA VOCÊ: winsted.com/designservice

    ANOS DE INOVAÇÃO

1963 2013

®

Consoles para salas de controle

Em 2013, a Winsted está muito orgulhosa de celebrar 50 anos de inovação. Com alicerces assentados no compromisso resoluto  
com o atendimento ao cliente e projetos de produtos inovadores, crescemos a partir de um simples negócio familiar, em 1963,  
até chegarmos ao que somos hoje, uma empresa internacional com escritórios e empregados em todo o mundo. Atualmente,  
vemos 50 anos como apenas o começo e esperamos ansiosamente pelos próximos 50 e os outros que virão.

Atribuímos o nosso sucesso aos nossos funcionários. Toda a equipe da Winsted está comprometida com o atendimento ao 
cliente e com o fornecimento de soluções de console para salas de controle e mobiliário técnico projetados para melhorar suas 
operações. Independentemente se é um console exclusivo personalizado ou se é um console padrão que está no estoque e 
pronto para envio – nós estamos ao seu dispor. 

Agradecemos imensamente aos nossos clientes, funcionários e nossos parceiros de negócios que nos ajudaram a alcançar essa grande 
conquista. Não seria possível sem vocês.

Se você é novo na Winsted, convido você a experimentar nossos produtos e serviços de nível internacional.

Atenciosamente, 

Stephen Hoska - Diretor Executivo

50 ANOS DE INOVAÇÃO

20132011200719951963

Consoles para salas de controle

Consoles para salas de controle

Consoles para salas de controle
     ANOS DE INOVAÇÃO

Consoles para salas de controle

Consoles para salas de controle

Consoles para salas de controle
     ANOS DE INOVAÇÃO

Consoles para salas de controle

Consoles para salas de controle

Consoles para salas de controle
     ANOS DE INOVAÇÃO

Consoles para salas de controle

Consoles para salas de controle

Consoles para salas de controle
     ANOS DE INOVAÇÃO

Consoles para salas de controle

Consoles para salas de controle

Consoles para salas de controle
     ANOS DE INOVAÇÃO



3TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   EMAIL: info@winsted.com DEIXE QUE A WINSTED PROJETE UM CONSOLE PARA VOCÊ: winsted.com/designservice

CONSULTORIA NO LOCAL GRATUITA
Entendemos que toda instalação é única e que pode-
mos reunir informações importantes ao visitar o local 
real. Estamos comprometidos em fazer a coisa certa, 
sem nenhum custo vamos até o seu local para tirar 
medidas, fazer uma análise do local e conversar com 
as partes relevantes.

ATENDIMENTO AO CLIENTE DE NÍVEL 
INTERNACIONAL
Nossa meta é fornecer o melhor atendimento ao 
cliente do setor; é onde está fundamentado o nosso 
sucesso. Sua satisfação está garantida. Nossa equipe 
de atendimento ao cliente especializada e atualizada 
está pronta a postos antes, durante e depois da venda. 
Também defendemos a qualidade de nossos produtos, 
e é por isso que a maioria deles tem garantia vitalícia. 
Entre em contato com a Winsted para saber detalhes.

DESIGN GRATUITO
Fazemos sempre o máximo possível para entender
suas necessidades e os objetivos do projeto. Nosso 
departamento de design especializado desenhará 
seu console para ser ergonomicamente correto 
e para ser compatível com equipamentos e aparelhos 
eletrônicos associados. Depois de finalizado o design,
forneceremos o design e um pacote de especificação 
completos e prontos para apresentação.

SUPORTE DE PROJETO GRATUITO
A Winsted é um verdadeiro parceiro de projetos e temos 
orgulho de fazer mais do que o suficiente. O que pode-
mos fazer para ajudá-lo a ganhar o trabalho? Podemos 
fornecer arquivos BIM (Building Information Modeling) 
para Revit®, projetos CAD completos com várias vistas, 
renderizações coloridas com qualidade fotográfica do 
projeto do console e até vídeos animados da instalação 
em questão. 
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Os consoles de comando EnVision fornecem 
a última versatilidade em layouts de sala de 
comando, tornando-os ideais para praticamente 
toda e qualquer aplicação. Devido ao design 
ergonômico de cada console, para assegurar 
ângulos de visão adequados e manter as 
principais funções dentro do alcance das mãos, 
os operadores que usam um console EnVision 
ficam mais confortáveis e são mais eficientes.

ASSUMA O COMANDO

TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   E-MAIL: info@winsted.com Para solicitar o catálogo GRATUITO da linha completa LIGUE PARA: 952.944.9050 ou envie um E-MAIL: info@winsted.com

EnVision dE dois níVEis
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O EnVision apresenta um design de estrutura 
aberta e moderna, sem limitações ou ângulos de 
canto predefinidos. O EnVision está disponível 
em soluções modulares de níveis único, duplo 
ou triplo que são expansíveis conforme as 
necessidades e mudanças tecnológicas.  
Em qualquer configuração, suas linhas e ângulos 
de visão estarão ergonomicamente corretos e 
seus operadores ficarão confortáveis e serão 
mais produtivos.

DESIGN DE ALTO NÍVEL
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TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   E-MAIL: info@winsted.com Para solicitar o catálogo GRATUITO da linha completa LIGUE PARA: 952.944.9050 ou envie um E-MAIL: info@winsted.com

EnVision dE três níVEis
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SIGHT-LINE PERSONALIZADO

Nosso console principal é único e exclusivo e 
possui um conjunto de características de nível 
internacional, o que é complementado com 
uma aparência impressionante que o torna 
ideal para ser aplicado em salas de controle. 
Os consoles Sight-Line são modulares, 
reconfiguráveis e expansíveis para atender 
suas necessidades em constante mudança, 
além de ser personalizável de várias formas 
para crir uma solução incomparável.

CONSOLES SIGHT-LINE

TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   E-MAIL: info@winsted.com DEIXE QUE A WINSTED PROJETE UM CONSOLE PARA VOCÊ: winsted.com/designservice

    ANOS DE INOVAÇÃO

1963 2013

®

Consoles para salas de controle



7

SIGHT-LINE COM APARADOR

Os consoles Sight-Line apresentam nosso 
sistema de suporte para monitor integrado 
Versa-Trak. O sistema Versa-Trak permite que 
usuários otimizem e modifiquem facilmente 
as linhas de visão e os ângulos de visualização 
de acordo com as necessidades individuais. 
Se você busca beleza única e design funcional 
especialmente para suas necessidades, você 
achou a solução. Independentemente se você 
precisa de uma estação de trabalho individual 
ou de uma sala de controle completa, os 
consoles Sight-Line são perfeitos para todas 
as instalações.

APERFEIÇOE SUAS 
VISUALIZAÇÕES
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TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   E-MAIL: info@winsted.com DEIXE QUE A WINSTED PROJETE UM CONSOLE PARA VOCÊ: winsted.com/designservice
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SLAT-WALL PERSONALIZADO

Nosso console Slat-Wall é composto com  
a mesma base do console Sight-Line.  
O mesmo conjunto de recursos de nível 
internacional é incorporado no Slat-Wall 
para fornecer versatilidade extra e um 
elemento de privacidade. O Slat-Wall 
tem 38 cm (15") de altura e é composto 
de alumínio 6105-T5 extrudado de alta 
qualidade. O acabamento preto anodizado 
é atraente e de toque suave. O Slat-Wall 
está disponível em várias configurações de 
monitor e com uma série de acessórios.

CONSOLES SLAT-WALL

TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   E-MAIL: info@winsted.com Para solicitar o catálogo GRATUITO da linha completa LIGUE PARA: 952.944.9050 ou envie um E-MAIL: info@winsted.com
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CONSOLE DE CANTO SLAT-WALL

Nosso console Slat-Wall Prestige apresenta 
flexibilidade de alto nível. Com várias configurações 
de monitor para você escolher, há uma infinidade 
de maneiras de organizar e ajustar seus monitores. 
Elimine a confusão e adicione espaço com a seleção 
de acessórios projetada para manter seu ambiente 
organizado. Os painéis Slat-Wall também 
otimizam o espaço de trabalho ao acrescentar 
elementos de privacidade.

FLEXIBILIDADE EXTRAORDINÁRIA
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TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   E-MAIL: info@winsted.com Para solicitar o catálogo GRATUITO da linha completa LIGUE PARA: 952.944.9050 ou envie um E-MAIL: info@winsted.com
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CONSOLE INSIGHT
DE DOIS OPERADORES

Nosso console compacto apresenta um perfil 
de alta densidade, projetado para um mundo 
de alto desempenho. A profundidade geral 
de 81 cm (32”) do Insight economiza espaço 
e maximiza a funcionalidade da sala de 
controle. Nossos engenheiros reduziram a 
profundidade geral do vão e da superfície de 
trabalho do conhecido console Sight-Line para 
criar uma solução mais compacta. O resultado 
é uma área ocupada eficiente que atende aos 
requisitos ergonômicos e fornece um espaço de 
trabalho amplo.

CONSOLES INSIGHT

TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   E-MAIL: info@winsted.com DEIXE QUE A WINSTED PROJETE UM CONSOLE PARA VOCÊ: winsted.com/designservice
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CONSOLE INSIGHT
COM ARMÁRIO DE ARQUIVOS

Os consoles Insight incorporam todas as 
características achadas no conhecido console 
Sight-Line e as transforma em uma solução 
compacta que economiza espaço e maximiza 
o número de operadores na equipe de sala 
de controle. Se você tem pouco espaço 
de chão mas quer um console compacto 
completamente funcional e com recursos,  
o Insight é a solução.

MANTENHA TUDO À VISTA
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TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   E-MAIL: info@winsted.com DEIXE QUE A WINSTED PROJETE UM CONSOLE PARA VOCÊ: winsted.com/designservice
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CONSOLE ASCEND COM DOIS 
ARMÁRIOS DE ARQUIVO

Nosso console de configuração sentada e de pé 
oferece três definições de altura programadas 
para extrema versatilidade e um ótimo conforto 
em qualquer tipo de sala de controle. Este novo 
design de console com configuração sentada 
e de pé inclui pernas de regulagem de altura 
elétrica, que permite aos operadores um ajuste 
da altura da superfície de trabalho rápido e fácil, 
desde 72 cm até 113 cm (28-1/2” a 44-1/2”), 
por meio de um simples botão. Sistemas de 
duas, três e quatro pernas estão disponíveis com 
capacidade de carga de 136, 204 e 272 kg (300, 
450 e 600 lbs.), respectivamente.

CONSOLES ASCEND

TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   E-MAIL: info@winsted.com Para solicitar o catálogo GRATUITO da linha completa LIGUE PARA: 952.944.9050 ou envie um E-MAIL: info@winsted.com

    ANOS DE INOVAÇÃO

1963 2013

®

Consoles para salas de controle



13

ASCEND DE UM OPERADOR

Mantenha seus operadores felizes, saudáveis e 
produtivos com nosso console de configuração 
sentada e de pé Ascend. A mudança de posição 
durante o dia pode ajudar a minimizar o estresse 
físico e a fadiga. O Ascend oferece uma série de 
movimentos, permitindo que os operadores 
alternem entre ficar sentados ou de pé por meio  
de um simples botão.

POSICIONE-SE COM O ASCEND
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TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   E-MAIL: info@winsted.com Para solicitar o catálogo GRATUITO da linha completa LIGUE PARA: 952.944.9050 ou envie um E-MAIL: info@winsted.com
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Parte estação de trabalho, parte console, 
a estação de controle E-SOC é uma 
combinação pioneira de nossas estações 
de trabalho e nossos consoles premiados. 
A E-SOC oferece a flexibilidade, o conjunto 
de características e o nível de preço para 
satisfazer qualquer tipo de instalação, seja 
pequena ou grande.

COMBINAÇÃO DE  
SALA DE CONTROLE

TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   E-MAIL: info@winsted.com DEIXE QUE A WINSTED PROJETE UM CONSOLE PARA VOCÊ:  winsted.com/designservice

PERSONALIZADA
CONSOLE E-SOC
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A melhoria da Ergonomia resulta em 
um melhor conforto e aprimora o 
desempenho de sistemas complexos de 
monitoração de operadores. O E-SOC 
combina um amplo conjunto de recursos 
para manter seus operadores conscientes 
de seu entorno durante todo o tempo.

CONSCIÊNCIA SITUACIONAL
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TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   E-MAIL: info@winsted.com DEIXE QUE A WINSTED PROJETE UM CONSOLE PARA VOCÊ:  winsted.com/designservice

CONSOLE DE CANTO E-SOC



16

Os consoles baixos LCD/3 permitem que 
operadores vejam por cima dos monitores de 
segurança facilmente enquanto trabalham 
em um design ergonômico que exige menos 
dos operadores. Os consoles com um, dois ou 
treis níveis da série LCD/3 permitem expansão 
vertical e horizontal para ajustar-se a qualquer 
especificação de sala de controle. Os consoles 
de operador único LCD/3 compacto oferece 
acesso facilitado à CPU, manuais de operação, 
gavetas de arquivos e impressoras. As opções 
disponíveis incluem superfícies de trabalho 
extensíveis, aparador manual, prateleira 
corrediça, gaveta de utilidades, plataforma 
móvel para impressora e ainda mais.

SEJA DISCRETO
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TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   E-MAIL: info@winsted.com Para solicitar o catálogo GRATUITO da linha completa LIGUE PARA:952.944.9050 ou envie um E-MAIL: info@winsted.com
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CONSOLE LCD/3 COM 4 COMPARTIMENTOS
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A parede para monitores M-View da Winsted, 
padrão ou personalizada, é flexível e totalmente 
modular. A M-View é fabricada de alumínio 
extrudado leve e com acabamento preto 
anodizado. A parede para monitores pode 
suportar praticamente qualquer configuração 
de monitor e pode ser projetada em uma 
montagem alinhada côncava ou convexa. 
A M-View intrega perfeitamente tecnologia e 
espaço para otimizar ângulos de visualização.

PAREDES PARA 
MONITORES M-VIEW
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TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   E-MAIL: info@winsted.com Para solicitar o catálogo GRATUITO da linha completa LIGUE PARA:952.944.9050 ou envie um E-MAIL: info@winsted.com

M-VIEW COM SIGHT-LINE
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TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   E-MAIL: info@winsted.com DEIXE QUE A WINSTED PROJETE UM CONSOLE PARA VOCÊ: winsted.com/designservice

• Mesas para recepção • Consoles para saguão • Mesas para salas de conferência
• Centrais de operação • Armários de arquivos • Mobiliário personalizado
• Consoles de madeira • Aparadores • Mesas de colaboração
• Mesas de tecnologia • Palanques • Estantes de livros

SOMOS ESPECIALISTAS EM CONSOLES MAS OFERECEMOS AINDA MUITO MAIS!
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TEL: 952.944.9050   WEB: winsted.com   E-MAIL: info@winsted.com DEIXE QUE A WINSTED PROJETE UM CONSOLE PARA VOCÊ: winsted.com/designservice

Consoles para salas de controle

PERSON ALIZADA
DIVISÃO

A divisão personalizada da Winsted combina desenho industrial, fatores 
humanos e design de interiores para criar espaços eficientes e bonitos. 
Consideramos atentamente os requisitos ergonômicos de seus operadores 
para desenhar móveis técnicos que facilitam as complexas interações entre 
seres humanos, tecnologia e ambiente. 

DESDE A CONCEPÇÃO      ATÉ A REALIDADE>
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AJUDE A ACABAR COM OS ENVIOS DUPLICADOS POR CORREIO
Se você receber duplicatas de um mesmo folheto com diferentes números de cliente, envie-nos as etiquetas.  Indique a etiqueta correta e 
nós atualizaremos seus registros. Agradecemos a sua ajuda.

Ligue ou envie-nos um e-mail para solicitar um catálogo da linha completa com 104 páginas. 
Inclua seu número de cliente se mostrado acima.

ESCRITÓRIOS CENTRAIS WINSTED
10901 HAMPSHIRE AVE. S.
MINNEAPOLIS, MN 55438-2385 EUA

CLIENTE Nº

CÓDIGO DEPARTAMENTO

WINSTED.COM

PARA ENCONTRAR O REVENDEDOR WINSTED  
MAIS PRÓxIMO DE VOCê 

Ligue para 952.944.9050 ou envie um  
Fax 952.944.1546

winsted.com | info@winsted.com

ESCRITÓRIOS INTERNACIONAIS WINSTED
10901 Hampshire Avenue South
Minneapolis, MN 55438-2385 EUA
Tel: +1 952-944-9050
Fax: +1 952-944-1546
info@winsted.com
winsted.com

WINSTED DIVISÃO PERSONALIZADA
1750 Breckinridge Pkwy, Suite 100
Duluth, GA 30096-7576 EUA
Tel:  +1 770-840-0880
Fax: +1 770-840-9685
custom@winsted.com
winstedcustom.com

WINSTED EUROPA • ORIENTE MÉDIO
Units 7-8, Lovett Road
Hampton Lovett Industrial Estate
Droitwich, Worcester, Inglaterra WR9 0QG
Tel: 44 (0) 1905 770276
Fax: 44 (0) 1905 779791
info@winsted.co.uk
winsted.com
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