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Destaque do Mês
Gondolas de Aços
As gôndolas para mercado são estruturas de grande importância para comerciantes,
lojistas e empresários que trabalham comercializando produtos para clientes,
mediante o sistema de exposição no comércio.
Geralmente destinados para servir de base estrutural a expor um produto, são
fixados na parede em pontos específicos do estabelecimento comercial, criando um
objeto de maior proximidade com na experiência do cliente.
Disponibilizados em diferentes formas, dimensões e espessuras, devem reunir
resistência e durabilidade para permitir aos proprietários contemplarem um tempo
de vida útil prolongado às respectivas soluções.
No que tange às suas aplicações , os mesmos encontram plural demanda no mercado
para alimentos, bebidas, frutas, legumes, carnes, congelados, chocolates, itens de
padaria, produtos de limpeza, itens de higiene, etc.
Seja para expor produtos ou para compor uma parte estrutural do padrão expositivo
do espaço, elas provêem uma grande utilidade operacional aos proprietários,
possibilitando uma melhor organização dos itens, direcionamento de apresentação
dos elementos, além de também contribuir no aspecto de composição da estética
visual do espaço em questão.
Equipando o local de vendas, o processo de visita dos clientes proporcionará uma
experiência mais imersiva, facultando ao público alvo a oportunidade de verificar em
primeira mão, os respectivos produtos comercializados na loja.
Um aspecto muito importante na hora de compra las, é atentar para a procedência
dos materiais, tal como o design e a consistência das soluções.
Tão importante quanto municiar o espaço comercial com gôndola para mercado, é se
certificar que tais estruturas agregam tecnologia de ponta, máxima qualidade e o selo
de confiança do mercado.
E se você necessita.
Venha conecer nosso porfifolio. Solicitenos um orçamento, Estamos pronto para
atende lo.
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Destaque do Mês
ATACAREJO
As melhores opções com todos
os acessorios necessarios para
reduzir o custo operacioal e
aumentar a Produtividade.
A estrutura de atacarejo é formada
por dois níveis distintos, o nivel de
autoserviços e o nivel de armazenamento,
compartilhando a mesma area, no nivel
de
autoserviços
As mercadorias são fracionadas ou não,
são
expoxta ao consumidor utilizando os
acessorios
conforme a Necessidade. No nivel
armazenagem as mercadorias podem ser
estocadas em pallets ou acessorios

Cremalheira em
Painel de fundo
Com encaixe de Passode 25mm,
fixada na coluna
cremalheira
do porta pallet:
mais
estabilidade e
mobilidade

Prateleiras
reforçadas
aptas a 250Kg por
nível.
Possibilidade de
montar
em escada.

Cestos
apoiados em
suportes com
opções de
medida e
divisórias
conforme
necessidade

Régua e ganchos
para
exposições
diversas,
conforme
demanda.
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Armario de aço 2 portas
A-15
Armário de 2 portas
abrir, medindo:
1500x750x330mm,
podendo ser
confeccionadado
em chapa 26, 24
ou 22, pintura
na cor cinza

A-90

A-17
Armário de 2 portas
abrir, medindo:
1700x750x330mm,
podendo ser
confeccionadado
em chapa 26, 24
ou 22, pintura
na cor cinza

A-120

Armário de 2 portas
abrir, medindo:
1980x900x400mm,
podendo ser
confeccionadado
em chapa 26, 24
ou 22, pintura
na cor cinza

Armário de 2 portas
abrir, medindo:
1980x1200x400mm,
podendo ser
confeccionadado
em chapa 26, 24
ou 22, pintura
na cor cinza

A-10

AFS

Armário Baixo com 2
portas abrir, medindo:
1000x900x400mm,
podendo ser
confeccionadado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura na cor cinza

Armário Ferramenta
com 1 porta abrir
+ 1 gaveta, medindo:
1040x450x400mm,
podendo ser
confeccionadado em
chapa 26, 24 ou 22,
pintura na cor cinza

AFD
Armário Ferramentas
com 2 porta abrir
+ 2 gavetas, medindo:
1040x880x400mm,
podendo ser
confeccionadado em
chapa 26, 24 ou 22,
pintura na cor cinza

www.trilhosmoveis.com - Fone: (11) 2268-3043 – Whatts: (11) 9 5540 6480

Armario de aço 2 portas
ACH

A-CH-PV

Armário Charuto
com 1 porta abrir,
medindo:
1600x450x400mm,
podendo ser
confeccionadado em
chapa 26, 24 ou 22,
pintura na cor cinza

Armário Charuto
com 1 porta abrir
com moldura para
vidro, medindo:
1600x450x400mm,
podendo ser
confeccionadado em
chapa 26, 24 ou 22,
pintura na cor cinza

RAZ 40/50
Armário Registrador
com 2 portas abrir
com 40 ou 50
Escaninhos, medindo:
1980x1100x400mm,
com portas, podendo ,
Ser confeccionadado
em chapa 26, 24 ou 22,
pinturana cor cinza

PC-90
Armário com 2 Portas
de Correr, medindo:
1980x900x450mm,
podendo ser
confeccionadado em
chapa 26, 24 ou 22,
pintura na cor cinza

RAZ 40/50
Armário Registrador
Sem portas abrir
com 40 ou 50
Escaninhos, medindo:
1980x1100x400mm,
com portas, podendo
Ser confeccionadado
em chapa 26, 24 ou 22,
pinturana cor cinza

PC-120
Armário com 2 Portas
de Correr, medindo:
1980x1200x450mm,
podendo ser
confeccionadado em
chapa 26, 24 ou 22,
pintura na cor cinza

BS2G
Bancada de Serviço
aberta, com 2 gavetas,
modelo BS2G,
cor cinza,
confeccionada em
chapa 24 ou 22
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Armario Vestiario
GR-8
Armário para vestiário
8 portas grandes,
medindo: 1980x1230x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
Pintura padrão cor Cinza,
com opção
de várias cores

GR-4
Armário para vestiário
4 portas grandes,
medindo: 1980x630x400,
podendo ser
confeccionado em chapa
26, 24 ou 22, pintura
padrão cor Cinza, com
opção de várias cores

GR-6
Armário para vestiário
6 portas grandes,
medindo:
1980x930x400, podendo
ser confeccionado em
chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão
cor Cinza, com opção
de várias cores

GR-2
Armário para vestiário
2 portas grandes,
medindo: 1980x330x400,
podendo
ser confeccionado em
chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
com opção de
várias cores

GR-16

GR-12

Armário para vestiário,
c/ 16 portas pequenas,
medindo:
1980x1230x400,
podendo ser
confeccionado em chapa
26, 24 ou 22, pintura
padrão cor Cinza,
com opção de várias cores

Armário para vestiário,
c/ 12 portas pequenas,
medindo: 1980x930x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
com opção de várias cores

GR 4/8

GR 2/4

Armário para vestiário,
c/ 8 portas pequenas,
medindo:
1980x630x400, podendo
ser confeccionado em chapa
26, 24 ou 22, pintura padrão
cor Cinza,
com opção de várias cores

Armário para vestiário,
c/ 4portas pequenas,
medindo:1980x330x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
com opção de várias cores
cores
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Armario Vestiario
GR-20
Armário para vestiário,
c/ 20 portas pequenas,
medindo: 1980x1230x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
com opção de várias cores

GR-4
INSALUBRE

Armário para vestiário
NR18 e NR24, c/ 4 portas
Insalubre, medindo:
1980x1000x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
com opção de várias cores

GR-4
INSALUBRE SAPATEIRA
Armário conforme 4 para vestiário,
c/ 2 portasInsalubre, com sapareira,
medindo:1980x1000x400,
podendo serconfeccionado
em chapa 26, 24ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
com opção de várias cores

GR 2/8
Armário para vestiário,
c/ 8 portas, modelo 2/8,
medindo: 1980x330x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22, pintura
padrão cor Cinza, com
opção de várias cores

GR-32
Armário para vestiário,
c/ 32 portas pequenas,
medindo:
1980x1230x400,
podendo ser
confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão
cor Cinza,
com opção de
várias cores

GR-2
INSALUBRE SAPATEIRA
Armário conforme NR18
e NR24 para vestiário, c/ 2 portas
Insalubre, com sapareira, medindo:
1980x500x400, podendo ser
confeccionado em chapa 26, 24
ou 22, pintura padrão cor Cinza,
com opção de várias cores

GR-2/5
Armário para vestiário,
c/ 5 portas, modelo 2/5,
medindo: 1980x330x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22, pintura
padrão cor Cinza, com opção
de várias cores

GR-4/16
Armário para vestiário,
c/ 16 portas, modelo 4/16,
medindo: 1980x630x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pinturapadrão cor Cinza, com
opção de várias cores

www.trilhosmoveis.com - Fone: (11) 2268-3043 – Whatts: (11) 9 5540 6480

Armario Vestiario
GR 4/12
Armário para vestiário,
c/ 12 portas, modelo 4/12
medindo: 1980x630x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
com opção de várias cores

GR-8/24
Armário para vestiário,
c/ 24 portas, modelo 8/24,
medindo: 1980x1230x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
com opção de várias cores

GR-6/21
Armário para vestiário,
c/ 21 portas , modelo
6/21, medindo: 1980x930x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
com opção de várias cores

GR-8/40
Armário para vestiário,
c/ 40 portas,modelo 8/40
medindo: 1980x1230x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22, pintura
padrão cor Cinza, com
opção de várias cores

GR-2

GR 4

PORTA TELA

PORTA TELA

Armário para vestiário,
c/ 2 portas com Tela,
medindo: 1980x330x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
Com opção de várias cores

Armário para vestiário,
c/ 4 portas com Tela,
medindo: 1980x630x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
Com opção de várias cores

GR 6

GR-4/16

PORTA TELA

PORTA TELA

Armário para vestiário,
c/ 6 portas com Tela,
medindo: 1980x930x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
Com opção de várias cores

Armário para vestiário,
c/ 8 portas com Tela,
medindo: 1980x1230x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
Com opção de várias cores

www.trilhosmoveis.com - Fone: (11) 2268-3043 – Whatts: (11) 9 5540 6480

Armario Vestiario
GRI-4
INTEIRIÇO
Armário para vestiário,
c/ 4 portas Inteiriças,
medindo: 1980x1230x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
com opção de várias cores

GRI-3
INTEIRIÇO
Armário para vestiário,
c/ 3 portas Inteiriças,
medindo: 930x1230x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
com opção de várias cores

GRI-2

GRI-1

INTEIRIÇO

INTEIRIÇO

Armário para vestiário,
C/ 2 portas Inteiriças,
medindo: 930x630x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
com opção de várias cores

GR-0/8
Armário para vestiário,
c/ 8 portas, modelo
0/8 medindo:
1040x1230x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22, pintura
padrão cor Cinza, com
opção de várias cores

GR 0/4
Armário para vestiário,
c/ 4 portas modelo 0/4,
medindo: 1040x630x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
com opção de várias cores

Armário para vestiário,
C/ 1 portas Inteiriças,
medindo: 930x330x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
com opção de várias cores

GR 0/6
Armário para vestiário,
c/ 6 portas modelo 0/6,
medindo:
1040x930x400, podendo
ser confeccionado em chapa
26, 24 ou 22, pintura padrão
cor Cinza, com opção
de várias cores

GR-0/2
Armário para vestiário,
c/ 2 portas modelo 0/2,
medindo: 1040x330x400,
podendo ser confeccionado
em chapa 26, 24 ou 22,
pintura padrão cor Cinza,
com opção de várias cores
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Arquivo de Aço
A-2
Arquivo de aço, 2 gavetas,
medindo: 694x470x685mm,
podendo ser conficcionado
em chapa 26, 24 e 22,
pintura padrão Cinza,
com opção de várias cores

A-4/24-26
TRILHO
Arquivo de aço,
4 gavetas, trilho-telescopico,
medindo: 1335x470x685mm,
podendo ser conficcionado em
Chapa 22, 24, 26, pintura
padrão Cinza,
com opção de várias cores

A-4
LONGO
Arquivo de aço,
4 gavetas, medindo:
1035x470x685mm,
podendo ser conficcionado
em chapa 26, 24 e 22, pintura
padrão Cinza, com opção de
várias cores

A-3
Arquivo de aço, 3
gavetas, medindo:
1010x470x685mm, podendo
ser conficcionado em
chapa 26, 24 e 22, pintura
padrão Cinza, com opção
de várias cores

A-4-JR
Arquivo de aço,
4 gavetas, medindo:
1035x470x430mm,
podendo ser conficcionado
em chapa 26, 24 e 22, pintura
padrão Cinza, com opção de
várias cores

CARRINHO
ARQUIVO

Carrinho para Arquivo
de aço, para Arquivo
longo e Arquivo Curto,
pitura padrão Cinza,
com opção de várias
cores
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Estante de Aço
E-6/30
Estante de aço, medindo:
1980 x 920 x 300, Fabricada
em chapa de aço, disponivel
nas chapas 26/24/22.
cor padrão Cinza.
com 6 bandejas

E-6-58
Estante de aço, medindo:
1980 x 920 x 580, Fabricada
em chapa de aço, disponivel
nas chapas 24/22. cor padrão
Cinza. com 6 bandejas

E-6-40
Estante de aço, medindo:
1980 x 920 x 400, Fabricada
em chapa de aço, disponivel
nas chapas 26/24/22.
cor padrão Cinza. com
6 bandejas

E-3-30
Estante de aço,
medindo: 980 x 920 x 300,
Fabricada em chapa de aço,
disponivel nas chapas
26/24/22. cor padrão Cinza.
3 bandejas

B-F

B-V

Balcão de aço,
medindo: 980 x 920 x 300,
Fabricada em chapa de aço,
disponivel nas chapas 26/24/22.
cor padrão Cinza. com
3 bandejas - FECHADO

Balcão de aço,
medindo: 980 x 920 x 300,
Fabricada em chapa de aço,
disponivel nas chapas
26/24/22. cor padrão Cinza.
com 3 bandejas MOLDURA PARA VIDRO

E-6
PAINEL

Estante de aço, medindo:
1980 x 920 x 300, Fabricada
em chapa de aço, disponivel
nas chapas 26/24/22.
cor padrão Cinza. com 6
bandejas - Painel de Fundo
e Lateral

Bibliocanto
Porta livro de canto
padrão Cinza.
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Gondola de Aço
Gondola
CENTRO
Confeccionada em chapa
de aço, com painel
de fundo, e contendo
2 base de 40cm e +
4 bandejas de 30cm
cada lado, cor padrão
BrancaOpção
medidas: 1,40/1,70
e 2 mts

Gondola
Ponta

Confeccionada em
chapa de aço,
com painel de fundo,
e contendo 1 base
de 40cm e + 4
bandejas de 30cm ,
cor padrão Branca
Opção medidas: 1,40/
1,70 e 2 mts

Gondola
Regua&gancho

Confeccionada em chapa
de aço, com painel de
fundo, contendo 2
base de 40cm e + 4
bandejas + de 30cm
cada lado + Régua e
Ganchos , cor padrão
BrancaOpções medidas:
1,40/1,70 e 2mts

Gondola
PONTA TELADA
Opções medidas:
1,40/1,70 e 2mts

Gondola
Parede
Confeccionada em chapa
de aço, com painel
de fundo, e contendo 1
base de 40cm e +
4 bandejas de 30cm ,
cor padrão Branca
Opção medidas: 1,40/
1,70 e 2mts

Gondola
Podium

Confeccionada em chapa
de aço, com painel
de fundo, contendo
1 base de 40cm e + 4
bandejas de 30cm cada
lado, cor padrão Branca
Opções medidas: 1,40/
1,70 e 2mt

Gondola
Regua&gancho
Confeccionada em chapa
de aço, com painel
TELA fundo, contendo
2 base de 40cm e + 4
bandejas + de 30cm
cada lado , cor padrão
Branca Opções medidas:
1,40/1,70 e 2mt

Gondola
INICIAL TELADA
Opções medidas:
1,40/1,70 e 2mts
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Gondola de Aço
Rack
Opções medidas:
1,25/1,40/1,70 e 2mt

Check Out
O Check Out é um equipamento
prático, pode ser facilmente
Montado dos dois lados de
acordo com a adequação
do layout e utilização. Produzido
nas cores branca ou preta, .
É configurado com kit para
Automação, suporte, monitor,
gaveta de documentos, suporte do
leitor de códigos de barras, e
Teclado o e recorte para balança

Gondola
Plus Luxo
A linha de Gôndolas Super Plus Luxo é a solução perfeita
para armazenagem e exposição de cargas pesadas.
Além da coluna com espaçamento 25 mm e SLG (Suporte Lateral de Gôndola)
com possibilidade de até 03 regulagens das prateleiras
(reto, elevado, rebaixado), possui modulação de 1,20m de coluna a coluna.
Possui painel duplo com encaixe duplo. A base tem profundidade de 50 cm
e suportam carga de até 150 kg e as bSuper Plusandejas possuem profundidade
de 40 cm e tem capacidade de carga de até 100 kg. É produzida nas
cores branca e preta...

Gondola
Super Plus
A linha Super Plus, é a solução adequada para armazenagem
e exposição de cargas intermediárias, além da coluna com
espaçamento 25 mm e SLG (Suporte Lateral de Gôndola) com
possibilidade de até 03 regulagens das prateleiras (reto, elevado,
rebaixado), toda de encaixe e com painel deslizante, possui modulação
de 1,00m de coluna a coluna. Alturas de 1,40/1,75/2,10m. A base tem
profundidade de 50 cm e suporta carga de até 100 kg e as bandejas
possuem profundidade de 40 cm e tem capacidade de carga de até 80 kg.

Rack
Slin
Compacto e ao mesmo tempo robusto e reforçado para armazenar
suas bebidas, cereais e cargas mais pesadas! Nossa solução em racks armazena
produtos pesados (vide tabela de pesos e medidas), tem painelsimples de encaixe o
que facilita sua montagem, coluna com espaçamento 25mm permitindo acrescentar
mais níveis de prateleiras atendendo a maior variedade de armazenamento e
exposição do seu produto, sejam eles bebidas, cerais, eletrônicos, tintas, raçõe.
É uma solução completa.
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Estante Box
EB-12/9
Características
Dimensões
200 cm/87 cm/58 cm
Cores disponíveis
Preto / Azu

EB-54/5
Características
Dimensões
Altura 150 cm / Largura 100 cm
Comprimento 25 cm Cores
disponíveis
Preto / Azul

EB-28/4
Características
Dimensões
Altura 100 cm / Largura 53 cm
Comprimento 20 cm
Cores disponíveis Preto / Azul

EB-60/3
Características
Dimensões
Altura 150 cm
Largura 60 cm /
Comprimento 18 cm
Cores disponíveis
Preto / Azul

EB-25/3
Características
Dimensões
Altura 66 cm Largura 60 cm
Comprimento 18 cm Cores
disponíveisPreto / Azul

EBM-82
Características
Estantes de aço com:
45 gaveteiros n° 3 / 30gaveteiros
n° 5 / 07 gaveteiros n° 7
Dimensões Altura 125 cm /
Largura 160 cm Comprimento
35 cmCores disponíveis
Preto / Azul

EBM-49
Características
Estantes de aço com:27
gaveteiros n° 3 / 18 gaveteiros n° 5
04 gaveteiros n° 7 - Dimensões
Altura 125 cm / Largura 100 cm
Comprimento 35 cm
Cores disponíveisPreto / Azul
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Porta Pallet
PP-01
Estruturas de armazenagem indicadas para cargas volumosas
e de médio peso acondicionadas manualmente. É composta
por longarinas(vigas) que se encaixam nas colunas permitindo
a regulagem de altura e o uso de planos metálicos. Trata-se de
um sistema versátil, o que permite ser usado em conjunto
com mezaninos e pisos intermediários.

PP-02
Estruturas de armazenagem indicadas para cargas volumosas
e de médio peso acondicionadas manualmente.
É composta por longarinas(vigas) que se encaixam nas
colunas permitindo a regulagem de altura
e o uso de planos metálicos. Trata-se de um sistema versátil,
o que permite ser usado em conjunto com mezaninos
e pisos intermediários.

PP-03
Estruturas de armazenagem indicadas para cargas
volumosas e de médio peso acondicionadas manualmente.
É composta por longarinas(vigas) que se encaixam nas
colunas permitindo a regulagem de altura
e o uso de planos metálicos. Trata-se de um sistema versátil,
o que permite ser usado em conjunto com mezaninos e
pisos intermediários.

PP-04
Estruturas de armazenagem indicadas para cargas
volumosas e demédio peso acondicionadas manualmente.
É composta por longarinas(vigas) que se encaixam nas
colunas permitindo a regulagem de altura
e o uso de planos metálicos. Trata-se de um sistema versátil,
o que permite ser usado em conjunto com mezaninos
e pisos intermediários.
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Porta Pallet
PP-05
Material Plástico Polietileno (PEAD)
Capacidade Carga Dinâmica1500 Kg
Capacidade Carga Estática
2000 Kg Peso 7,5kgDimensões
Altura 13,5 cm / Largura 100 cm /
Comprimento 120 cm
Cores disponíveisPreto / Cinza / Natura

PP-06
Material Plástico Polipropileno (PP)
Capacidade Carga Dinâmica1500kg
Capacidade Carga Estática 2000kg
Cubagem 0,17 m³ Peso 11kg
Dimensões
Altura 15 cm / Largura100 cm /
Comprimento120 cm
Cores disponíveis Preto/ Branco

PP-07
Material Plástico Polipropileno (PP) ou Polietileno
(PEAD) CapacidadeCarga Dinâmica 1500kg
Capacidade Carga Estática 2000kg
Cubagem 0,17 m³Peso 13,5 Kg Dimensões
Altura 15 cm /Largura100 cm / Comprimento 120 cm
Cores disponíveis Preto/ Branco

PP-08
O produto ideal para organizar o seu espaço,
seja comercial ou residencial. Possui embalagem em
caixa única e sua montagemé simplificada.
Ótimo para todos os tipos de lojas, como:
Floriculturas, Pet Shop, Materiais de construção,
Loja de departamentos,
Oficina e acessórios e muito mais! E também para a sua casa!
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Porta Pallet
PP-09
O produto ideal para organizar o seu espaço,
seja comercialou residencial. Possui embalagem em
caixa única e sua montagemé simplificada.
Ótimo para todos os tipos de lojas, como: Floriculturas,
Pet Shop, Materiais de construção, Loja de departamentos,
Oficina e acessórios e muito mais! E também para a sua casa!

PP-10
O produto ideal para organizar o seu espaço, seja
comercial ou residencial. Possui embalagem em caixa
única e sua montagem é simplificada.
Ótimo para todos os tipos de lojas, como: Floriculturas, Pet Shop,
Materiais de construção, Loja de departamentos,
Oficina e acessórios e
muito mais! E também para a sua casa!

PP-11
Material Plástico Polipropileno (PP) ou Polietileno
(PEAD) Capacidade Carga Dinâmica 1500kg
Capacidade Carga Estática 2000kg
Cubagem 0,17 m³Peso 13,5 Kg DimensõesAltura 15 cm /
Largura100 cm / Comprimento 120 cm
Cores disponíveis Preto/ Branco

PP-12
Material Plástico Polipropileno (PP) ou
Polietileno (PEAD) Capacidade
Carga Dinâmica 1500kg Capacidade
Carga Estática 2000kg
Cubagem 0,17 m³Peso 13,5 Kg DimensõesAltura 15 cm /
Largura100 cm / Comprimento 120 cm
Cores disponíveis Preto/ Branco
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Porta Pallet
PP-13
O produto ideal para organizar o seu espaço, seja comercial
ou residencial. Possui embalagem em caixa única e sua
montagem
é simplificada. Ótimo para todos os tipos de lojas, como:
Floriculturas,
Pet Shop, Materiais de construção, Loja de departamentos,
Oficina e acessórios e muito mais! E também para a sua casa!

PP-14
O produto ideal para organizar o seu espaço, seja comercial
ou residencial. Possui embalagem em caixa única e
sua montagem é simplificada.
Ótimo para todos os tipos de lojas, como: Floriculturas,
Pet Shop, Materiais de construção, Loja de departamentos,
Oficina e acessórios e
muito mais! E também para a sua casa!

PP-15
Material Plástico Polipropileno (PP) ou Polietileno (PEAD)
Capacidade Carga Dinâmica 1500kg Capacidade
Carga Estática 2000kg Cubagem 0,17 m³Peso 13,5 Kg
DimensõesAltura 15 cm /
Largura100 cm / Comprimento 120 cm
Cores disponíveis Preto/ Branco

PP-16
O atacarejo é a reunião do estoque com a exposição
das mercadorias em um mesmo espaço físico.
Ele possui dois módulos, inferior para exibição
dos produtos fracionados e superior para armazenar
produtos em grande quantidade (atacado) ou até
mesmo produtos pesados.
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Porta Pallet
PP-19
O atacarejo é a reunião do estoque com a exposiçã
das mercadorias em um mesmo espaço físico.
Ele possui dois módulos, inferior para exibição
dos produtos fracionados e superior para armazenar
produtos em grande quantidade (atacado)
ou até mesmo produtos pesados.

PP-20
O atacarejo é a reunião do estoque com a
exposição das mercadorias
em um mesmo espaço físico. Ele possui dois
módulos, inferior para exibição
dos produtos fracionados e superior para
armazenar produtos em grande
quantidade (atacado) ou até
mesmo produtos pesados.
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Moveis Alojamento
B-106
Beliche de madeira
canafistola
Largura: 0,80 CM
Comprimento:
1,90 M Altura da
cabeceira:
0,85 CM - 5x5 CM

Madeira

B-1281

B-108
Beliche vde madeira
canafistola vão DE
1,20 PÉ INTEIRO
Largura: 0,80 CM
Comprimento:
1,90 M Altura da
cabeceira: 0,85
CM - 5x8 CM

Madeira

B-1265

Beliche tubular
em metalon de
2,5 polegadas

Beliche tubular
em metalon de
2,5 polegadas

Aço

Aço

B-104
Beliche 5x5 2 travas
Largura 0,80
Altura cabeceira 0,85
Comprimento 1,90

B-800
Beliche 6x6 2 travas
Largura 0,80
Altura cabeceira 0,85
Comprimento 1,90

B-102
Beliche 5x5 2 travas
Largura 0,80
Altura cabeceira 0,85
Comprimento 1,90

B-101
Beliche 6x6 2 travas
Largura 0,80
Altura cabeceira 0,85
Comprimento 1,90
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Moveis Alojamento
Militar
Beliche em metalon
Reforçada

CB-02

CB-01
Travesseiro de fibra
de poliéster siliconizada

CB-03

Coberto de solteiro
Kit de lençol de solteiro
com 3 peças
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Cadeiras
MG 225
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 205
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 715
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 1215
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 221
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 1210
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 331
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 725
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.
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Cadeiras
MG 106
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 315
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 105
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 720
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 722

MG 268

Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 667
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 410
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.
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Cadeiras
MG- 720 E

MG-720 G

Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG-668
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG-720 EC
Logarinapara sala de
Espera, auditorios, oferece
aos usuários conforto
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG-667
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG-1142
sofa para sala de
espera oferece aos
usuários conforto
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG-2020
Logarinapara auditorios,
igrejas oferece
aos usuários conforto
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG-410
Cadeiras clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.
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Cadeiras
MG 810
Banquetas clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 800
Banquetas clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 1000

MG 810 E
Banquetas clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 325 G
Cadeira clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 900

Carteira clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

Carteira clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

MG 720 P

MG 320 B

Carteira clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.

Carteira clássicas
que oferece ao seu
usuário toda mobilidade
e sustentação de que
Necessita nas suas
atividades rotineiras,
com material diferenciado,
o que garante mais conforto
e elegância.
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Mesas
TRI 6X6
Medida da Mesa:
1,35 X 80 cm
Madeira: MDF de 15 mm
Reengrosso de Borda: MDF
de 30 mmDi4 Cadeiras
Pretas Iso
Acabamento da Mesa:
Fita PVC 0,45
Revestimento: Fórmica
duas cores
Estrutura: Aço
metalon 50X30 1,20

MRF 6
Medida da Mesa: 1,80 X 80 cm
Madeira: MDF de 15 mm
Reengrosso de Borda: MDF
de 30 mm
Acabamento da Mesa:
Fita PVC 0,45
Revestimento: Fórmica
branca ou colorida
Estrutura: Aço metalon
50X30 1,20
Banco: madeira 15 mm 30 X 30 cm
medindo 30 x 30 cm
Acabamento do Banco: perfil de PV

MRF 10

Medida da Mesa: 2,70 X 80 cm
Madeira: MDF de 15 mm
Reengrosso de Borda: MDF
de 30 mm
Acabamento da Mesa:
Fita PVC 0,45
Revestimento: Fórmica
branca ou colorida
Estrutura: Aço metalon
50X30 1,20
Banco: madeira 15 mm 30 X 30 cm
medindo 30 x 30 cm
Acabamento do Banco: perfil de PV

BLISS

Medida da Mesa: 0,70 X 0,70 cm
Madeira: MDF de 15 mm
Cadeiras opcinal no kit
Reengrosso de Borda:
MDF de 30 mm
Acabamento da Mesa:
Fita PVC
Revestimento: Fórmica
branca ou colorida
Estrutura: Aço tubo aço 2
polegadas
Base da mesa: Disco em
aço diâmetro: 0,54

MRF 4
Medida da Mesa: 1,20 X 80 cm
Madeira: MDF de 15 mm
Reengrosso de Borda:
MDF de 30 mm
Distância entre bancos 1, 58
Acabamento da Mesa: Fita PVC 0,45
Revestimento: Fórmica
branca ou colorida
Estrutura: Aço metalon
50X30 1,20
Banco: madeira 15 mm
30 X 30 cm
medindo 30 x 30 cm
Acabamento do Banco: perfil de PVC.

MRF 8
Medida da Mesa: 2,40 X 80 cm
Madeira: MDF de 15 mm
Reengrosso de Borda: MDF
de 30 mm
Acabamento da Mesa:
Fita PVC 0,45
Revestimento: Fórmica
branca ou colorida
Estrutura: Aço metalon
50X30 1,20
Banco: madeira 15 mm 30 X 30 cm
medindo 30 x 30 cm
Acabamento do Banco: perfil de PV

MRF G
Mesa 4 Lugares- Medidas:
1,20 X 80 mts
Mesa 6 Lugares- Medidas:
1,80 X 80 mts
Mesa 8 Lugares- Medidas:
2,40 X 80 mts
Mesa 8 Lugares- Medidas:
2,70 X 80 mts
Madeira: MDF de 15 mm
Reengrosso de Borda: MDF de 30 mm
Acabamento da Mesa: Fita PVC
Distancia de banco a banco: 1,95m
Estrutura: Aço metalon 50X30 1,20
Revestimento: branca ou colorida

INFANTIL
Medida da Mesa 2,00 x 0,60 cm
Altura da mesa: 0,40
Madeira: MDF de 15 mm
Banco comprimento 2,00 X 0,30 cm
altura: 0,32 cm
Acabamento da Mesa: Fita PVC
Revestimento: Fórmica
branca ou colorida
Estrutura: Aço metalon 30X20 1,20
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