
Estantes de cantoneira perfurada
Estantes desmontáveis para cargas leves
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As estantes de cantoneira 
perfurada da Mecalux são 
fabricadas com materiais e 
processos de alta qualidade para 
garantir a máxima resistência e 
uma longa duração, com uma 
capacidade de carga de até 300 kg 
por nível .

Oferecem múltiplas medidas e 
possibilidades de configurações 
para se adaptar a qualquer 
exigência de armazenamento em 
indústrias, oficinas, armazéns, 
escritórios, comércios, etc.

A sua montagem é muito simples, 
com um perfeito encaixe dos 
componentes e sem necessitar de 
ferramentas especiais. Além disso, 
são totalmente desmontáveis e 
admitem a sua modificação ou 
ampliação, tanto em altura como de 
largura.

O sistema de armazenamento manual e de picking 
de cargas leves mais versátil e fácil de montar

Também podem incorporar 
corredores intermediários e 
passarelas para aproveitar o espaço 
em altura.

Em síntese, as estantes de cantoneira 
perfurada configuram um sistema 

simples, econômico e versátil para 
o armazenamento manual de todos 
os tipos de produtos de carga leve 
e média, oferecendo ao mesmo 
tempo uma excelente qualidade 
nos seus materiais e acabamentos.
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Vantagens
Sistema simples e econômico para todos os tipos de aplicações

Economia de espaço
As diferentes medidas e combinações 
dos perfis e painéis possibilitam a sua 
adaptação aos mais diversos volumes de 
produto.

2 Aproveitamento da altura 
Otimização do espaço em altura com a 
inclusão de corredores intermediários 
e passarelas. Regulagem em altura das 
estantes a cada 25 mm.
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Máxima qualidade  
com o mínimo custo 
Sistema muito econômico, com 
componentes de elevada qualidade.

Perfis metálicos: fabricados em qualquer 
comprimento múltiplo de 50 mm, até 6 m 
de altura, e com dois acabamentos: aço 
galvanizado ou pintado com pintura a pó 
epóxi azul resistente à corrosão e ao fogo. 
Apoiados no solo através de pés de plástico 
ou metálicos.

Painéis: fabricados em aço laminado a frio 
de primeira qualidade, e acabamentos em 
aço galvanizado ou pintados na cor cinza com 
secagem da pintura a alta temperatura. 
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Facilidade de montagem 
Os componentes são facilmente 
aparafusados entre si, favorecendo uma 
rápida montagem e desmontagem. Também 
é possível incorporar estantes adicionais.

Versatilidade e resistência
Estas estantes são adequadas para o 
armazenamento manual de todo o tipo 
de cargas leves: até 110 kg por nível com 
perfil simples, e até 300 kg com perfil 
duplo reforçado. Conjugáveis com outros 
sistemas de armazenamento e picking.

Segurança 
Dispõem de diversos elementos de 
rigidificação, que garantem a sua 
estabilidade: esquadros de reforço, 
pórticos superiores, chapas laterais, etc.
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Exemplos de encaixe de cantoneiras e painéis

Pé de plástico 
simples

Pé de plástico 
duplo

Pés metálicos

Esquadro
de reforço
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As estantes de cantoneira perfurada 
da Mecalux contam com uma 
extensa gama de acessórios que 
aumentam a sua funcionalidade e 
facilitam a sua adequação a qualquer 
necessidade operativa de que precise 
o cliente. Esses são os mais usuais:

Chapas laterais

Peças metálicas utilizadas como 
elemento de estabilização 
longitudinal e para fechar o fundo 
das estantes ou separá-las entre 
si. Existe diferença com a chapa 
perfurada, ideal para pendurar 
ferramentas ou peças diversas.

As portas incluem uma fechadura 
com duas chaves.

Acessórios
Múltiplos acessórios que abrangem todas as necessidades de picking

Portas

Permitem formar armários fechados, 
adequados para escritórios e para 
preservar a mercadoria mais delicada 
ou valiosa. São fabricados em duas 
alturas padrões: 1 e 2 m
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Caixas

Podem ser metálicas ou de plástico, 
são fáceis de instalar e apresentam-
se em diversas medidas, permitindo 
manter em ordem todo o tipo de 
produtos. Podem incluir divisórias 
com a finalidade de criar diferentes 
volumes numa mesma caixa.

Divisórias para painel

Placas metálicas inseridas nos painéis 
para dividir em diferentes espaços os 
níveis de carga.



e-mail: info@mecalux.com.br  -  www.mecalux.com.br

BRASIL - FÁBRICA
Tel. (19) 3809-6800

Av. Francisco Riberas Pampliega,  Nº 
35 – Galpão B 

Jardim Nova Europa,
Hortolândia - SP, 
CEP 13184-891

Mecalux está presente em mais de 70 países em todo o mundo

Escritórios: Alemanha - Argentina - Bélgica - Brasil - Canadá - Chéquia - Chile - Colômbia - Espanha - EUA
Eslováquia - França - Holanda - Itália - México - Perú - Polónia - Portugal - Reino Unido - Turquia - Uruguai

0800 770-6870
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