
Estantes de cantoneira perfurada
Estantes desmontáveis para cargas ligeiras



Cobrem todas as exigências, 
tanto para uma necessidade 
totalmente prevista e planeada 
como para uma urgência 
mais imediata. Solucionam 
problemas para armazenar 
desde as cargas relativamente 
pesadas até às mais ligeiras.

São desmontáveis, podendo 
variar tanto em altura 
como em comprimento. 
Esta característica aliada à 
simplicidade da montagem, já 
que não requer ferramentas 
especiais, fazem do sistema de 
cantoneira perfurada o ideal 
para a armazenagem manual.

Permitem ampliar qualquer 
estante e incluir corredores 
intermédios ou passarelas, aos 
quais se pode aceder através de 
escadas pré-montadas.

As estantes de cantoneira perfurada Mecalux foram concebidas e projectadas 
para responder a qualquer necessidade de armazenagem nas indústrias, 
oficinas, armazéns, lojas, etc.
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Exemplos de montagem de cantoneiras e prateleiras

Pilares
Os pilares de cantoneira 
perfurada Mecalux foram 
minuciosamente estudados, 
tanto na  selecção dos seus 
materiais como na distribuição 
dos furos. São fabricados vários 
modelos, com uma separação 
entre furos de 25 mm.

Prateleiras
As prateleiras são fabricadas 
em chapa de aço laminado 
a frio de primeira qualidade 
e acabamentos de pintura com 
secagem a alta temperatura. 
As suas possibilidades quanto 
a medidas e combinações 
permitem construir estantes 
adaptáveis aos mais diversos 
volumes de produtos.
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Caracteristicas 
gerais
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Componentes básicos

1) Pilar de cantoneira
perfurada

2) Prateleira MS
3) Pé metálico
4) Esquadro
5) Parafusos M8
6) Pé de plástico

Acessórios
A Mecalux dispõe de uma ampla 
e completa gama de acessórios 
adequados a qualquer pedido 
que seja solicitado pelo cliente.

Pintura
Os painéis são pintados com 
expóxi pó cinza RAL 7035 
e também poder ser de aço 
galvanizado. Os suportes são 
pintados em azul RAL 5003.



e-mail: info@mecalux.pt - mecalux.pt

Mecalux está presente em mais de 70 países em todo o mundo
Escritórios em: Alemanha - Argentina - Bélgica - Brasil - Canadá - Chile - Colômbia - Eslováquia - Espanha - EUA  
França - Holanda - Itália - México - Perú - Polónia - Portugal - Reino Unido - República Checa - Turquia - Uruguai

MECALUX ESTANTES, LDA.
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LISBOA
Tel. 214 151 890
Rua Quinta do Pinheiro, 16
2.º Piso Fração H, Edifício Tejo 
2790-143 Carnaxide

PORTO
Tel. 229 966 421/2
Rua dos Transitários, 182 
2º piso Sala BX, Freixieiro
4455-565 Perafita




